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S O N P O S TA tialkın fÖıüdün Halk bununla •öriir 
SON POSTA Halkın kulağıdın Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın dilidir: Halk bununla sö h:r. 

YENİ VAZİYET KAR ISIN.DA 
• 

lsta~bulda Serbes Fırkanın Birdenbire 
Tek Kişi 

• 
lnfisa 

~debileceğine ihtimal Veren Yoktu ••• 
l<aımis Aparbmanı, içindekilerin Başlarına Çökmüş Gibi fdi-

f ~thİ Beyin Fesih Kararı Vermiye 
flakkı Var Mıdır, Yok Mudur? 
bü.n, Sabahtan Akşama Kadar Bütün Serhes Fuka 

'1ensuplan Münakaşa İle Vakit Geçirdiler 
~ Strbea fırkanın k~ndi ken
~t !cshetmiye karar Yerdiği 
Lııda 11 fll'karun İstanbul oca
~diat hiç beklenmiyen bir 

1( •• tesirini yapb. 'tt lltiplcr sabahleyin mutat: 
~d~ "aıifeleri başlanna gelın:ş
~ '· lier günkü gibi, şuradan 
~1-dan gelen mektup ve 
~taflan okuyacaklar, not 
t~~tkıer, hesaplan kayda 
~tcceklerdi. 
~ t başlamadan evvel iç
~llden biri masanın üzerinde 
~ gazetelere şöyle bir 
,"4. iri serlevhalarla ilk 
~dt ct)~r gözüne ilişti ve 
&n11~ıre irgildi. 

Serbes fırka merkezinde: Arlık boş kalmıga 
mahkum bir salon 

' tun katipler ayni masa
~~:Uında toplandılar. Göz· 
\ ~anamıyorlardı. Herke- Gazı· 
, bn de: Hz. nin Seyahatleri Başladı 

"1'td. kam yok! Sözii dola-

l ~~ ~ Plcrin arasında Fethi 
\ - hıısusiyeline gimlJ olan-

'-'clı, 

~-ı J. 
~ 
~iı4 fı~kanın /stanbul 

l let ~ .. 
~ '""- • ocaı.ı reısı 
~~lt flr/ Hakkı B. 
\._~- ••l' Scrbcs fırka lideri
l~ı~ct. • !11uhtelif hadiseler 
~ tt-d.i •ınirlendiğini gör-

f,.,~ll fakat içlerinde Ser-
~ bın kapanması ibtima-

lic a~ edildiğini işiten 
~ll Paı de : 
t:\u' ta ıl olur 1 Diyor

~ ,tltlu.auaıe cevap verebi-
~~t k 
l ~ tdiJd~r:ırın ani olarak 
'1 gı noktasında itti-

2 inci ••yf ada 1 

Teşyi Merasimi Çok 
Samimi Oldu ... 

Bugün Kayseriye Vardılar. Oradan 
Da Sivasa Gidecekler 

Ankara, 18 (Hususi) - Re
iaicllmbur Hz. diin akşam saat 
dokuzu sekiz geçe, iki ay de
vam edecek bulunan memle
ket dahilindeki aeyahatlerine 
bılamlflaı·dır. 

lk merhale Kayseri ola
caktır. Mü.şarilnileyb Hz. nin 
bu sabah Kayseriye muva· 
salat etmit olmuı llıım re
liyordu. 

Reisicnmhur Hz. seya· 
hatleri esnasında merasim iste-
medikleri için . teşyi raıimesi 
sade ve çok samimi olmuş, 
birçok zevat, halk ve münfesih 
Serbes fırka erkanı, aıkert 
kumandanlar ve halk istasyonu 
doldurmuştu. 

Gazi Hz. soğuktan tahaffuz 
için ceketlerinin altına kahve 
renginde (podösüet) bir yelek 
giymişlerdi. 

Trenin hareketine bir çey
rek kala, beraberlerinde 
Başvekil ismet Paşa olduğu 
halde istasyona geldiler. 

Gazi Hz. , neşeli görünü
yorlardı. Hazır bulunanların 
ellerini sıktılar, Fethi Beyle 
görüştüler , sonra Ağaoğlu 
Ahmet Beye sordular : 

- Ne var, ne yok, Ahmet 
B.I? 

- Bildikleriniz paşam, baş
ka bir şey yok. 

Gazi Hz. •onra vagona 
bindiler, göriişmek üzere Fevzi, 
ismet, Kazım Paşaları Fethi B.i 
i ;eri davet ederek biraz müddet 
görllştO.ler ve pencereden 
Hariciye mU..tqari Numan 
Beye sordular: 

- Tevfik RliştG Bey •e 
zaman geliyor? 

- Ay başmda paşam. 
Bu sırada hareket vakti 

yaklqmıştı. Yola çıkanlar v~ 
dalaşıyorlardı. Bir ara Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya beyle Ağa
oğlu Ahmet beyin öpilştllkleri 
görülüyordu. 

Tren, samimi teşyi tezahlirii, 
"selametle" nidaları araımda 
yavaş, yavaş hareket etti. 

Gazi Hz. ile beraber hare· 
ket eden zevat şunlardır: 

Seryaverleri Rüsuhi, Kalemi 
mahsus müdürU Hasan Rıza, 
diğer yaverleri, Dahiliye vekili 
ŞUkril Kaya, Dahiliye kalemi 
mahsus müdürü Ekrem, Sıhhi· 
{Duamı 2 lael aayfannıtdadar] 

Hadise Hakkında 1 Bugünün Meselelerinden 1 
Ağaoğlu Ahmet Ve -

Fadıl Ahmet Beyler ç· t T .. ru· ı·ı ı·k 
Ne Söylöyorl~·? Imen 0 rOS e • 

Ankara, 17 ( Huauai ) - Fadıl 
Ahmet Beyle, Aj'aoflu Ahmet B. 
aruındaki roünakatalar etrafında 
Atactlu Ahmet Beyle •örüttüm; 
bana fÖyle anlatb: 

-Ben konuşuyordum; arkamdan 
Fadıl 8. ıeldi, bayretbaht bir narı 
ile .-e kıpkırmızı kızarmış bir halde 
bana hitaben dedi ki: 

.. Bu memlekette aana yapdan 
hürmet bir ıadaka kabilindendir; 
bunu aui istimal etmene müsaade 
etmeyiz.. Cevaben: 

- Sen kim oluyorsun, se
nin gibilerin hürmetinden müs
tağniyim; çekil buradan, dedim 
v~ ~ekildi, gitti; hiçbir cevap 
vermedi. 

iki dakika sonra gülerek 
yanıma geldi. Ondan sonra 
~- disini tekrar yanımdan 
k<Wc1um. Sabri Bey (Cebeli
bereket), Ali Bey (Afyon) 
orada idiler. Ona tekrar de
dim ki: Ben burada, Ankara
da çamurlar içinde memleke
'tin ubrabı ile kalbim müellim 

Alaolla Alamet B. 
olarak çalıfbğım zaman sen 
Ali Kemalin yanında çalııı
yorduıı, heqey hazırlandık
tan sonra lgelip burada bizleri 
hürmet, filln a6zleri ıöyln
yorsunuz; utanmazlar. 

Fadıl B. Ne Diyor? 
Fadıl Ahmet Bey ıunları 

~IG1or: 

- Ahmet bey fll'kalarına 
Dua qkiyaruo girdiğinden bah· 
•edilmesinden tikiyet ediyordu; 
dedim ki: 

- Sizin takileri almaya hak• 
km11. 'Yar da bizim ıize haydut
larla buluşuyorsuhuz demiye 
aalihiyetimiz yok mu? Siıe verilen 
hürmet ve teşvik sahasını 
vergi ve haraç halinde mi tah
sil etmek istiyorsunuz. 

Bu sözlerim üzerine Ahmet 

Bey hiddetlendi ve bana: 
" Be herif ! " diye hitaba baş
ladı. 

hsat Vekileti Meşgul 

1 

Olmalıdır .. 

-

Şehrimizde meocal modern çimento 
fabrikalarından biri 

Son günlerde şeker işine benziyen bir çimento işi çıktı. 
Hükumet dahili sanayii himaye edeceğim diye hariçten gelen 

çimentoya fazla glimrük koydu. Bu yüzden dahilde yapılan 

çimentolar yüksek fiatla satılıyor. 

Çimento fabrikalan bununla da kanmadılar. Kendi ara

lannda, fiab dü.şürmemek için bir . tröst vücuda getirdiler. 
Memlekette tröst yapmak kanunen . memnudur. Bu sebeple 
bu tröst hakkında tabkikak yaptık ve şu rnalümab aldı~: 

Vaziyeti tetkik ettiğimiz zaman görürüz ki yerli fabri

( Devamı 7 nci sayfnmızdadır ) 

Musalla taşında . 

- Ağalar, buyurun cenaze namazmal 
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2 Sayfa 

.i 

Halkın Sesi . 

Serbes Fırkanın 
Ölümü Ve Hal
kın Fikri 

Serbes fırka, kendi kendini 
f eıhctti. Du hadiıe kartınnda 
balkın düşünce ye fikirlerini tea
bit etmek btedik ve dün aldıtımaa 
cevapları aıatıya dereettik: 

Kadri B. (Ali ticaret mek
tebi mezunlanndan) 

- Serbes fırkanın infi
ı:Uıır a çok milteessirim. De· 
mokrasiler ancak mütead
dit fırkaların karşılıklı müca
delelerile inkişaf eder. Asri 
demokrasilerdeki kıymetler an
cak bu mücadelelerin seme
resi halinde tahakkuk ediyor. 

~ 
Selmin Hanım (F cJsefe şu-

besi, ihtisas devresi) 
- Serbes fırka daha dün 

teşekkül etti. Bugiin infisahı 
mevzubahistir. Buna çok müte-
essirim. Memleketimizde cüm
huriyetçi bir gençlik vardır. 
Bu gençlik demokrasi için 
çırpınıyor. Hakiki demokraıı 
muhtelif fırkalarla yaşar. 

• Hattat Halil Ef. ( Ankara 
caddesi 21 ) 

~ 
- Birtakım kimseler his-

lerine mağl6p olarak Serbes 
fırka hakkında bazı is-
natlar yaptılar. incir çeker
deği doldurmıyacak kadar 
ehemmiyetsiz bir yeşil bayrak 
meselesi haftalarca mevnı-
bahs oldu. 

Fethi B. hilsnll niyetine 
rağmen mnşkülata uğradı. Be
nim fikrime göre Fethi B. 
istemiyerek fırkasım liğvetmi
ye teşebbüs etmiştir. 

* T alit 8. (Ankara caddesin-
de 91) 

- Serbes fırka memleke
tin her tarafında tubeler aç
mış bir) fırkadır. Bu fırkanm 
infisahı bir umumi kongre
den] fesih karan almakla 
milmkündür. 

Bana gelince, ben Serbes 
hrkamn dağılmaSJndan teessür 
duyanm. 

Fethi B. bidayette fırka 
mücadelesinde hüsnil niyetle 
1ebat edileceğini söylemişti. 
Şimdi, birden fırkanın llğvını 
diışilnmesini hayretle kU1Jla
clım. 

Bir Terzi Dükkanı 
Soyuldu 

Beylerbeyinde Abdullahağa 
mahallesinde terzi Klonun dük
kin duvarını delmek suretile 
giren hırsızlar palto ve bir 
kısım kum aşlan çalmışlardır. 

• SON POSTA 
. 

DABILİ HABERLER 
Bir 
Bekçi 
Yakalandı 

Bir Senedenberi Çalış
bğı Mağazayı Soymakta 

Devam Ediyormuş 

Sirkecide, Demirkapı cad
desinde deri taciri Rafail ve 
Av:ram biraderlerin mağaza

sından bir senedenberi hırsız· 
lık yapılıyormuş. Şüphe üze
rine zabıtaya müracaat edil
miş, ticaretanede çalışan Su-

. şehirli Bekçi İbrahim hakkın
da fikirlerin durduğu söylen• 
miş. 

Zabıta lbrahimin Kadıköy
deki metresi Dullu H. mın 

evinde taharriyat yapmış ve 
mağazadan aşırılmış bir haylı 
eşyayı, kunduracılığa ait leva
zım vesaireyi bulmuş, bu ha-

[ dise ilzerine İbrahim kaçmak 
istemiş ise de yakalanmışbr. 

Sokak Cinayeti 
Bir Adam, Bir Kachnı 
Muhtelif Yerlerinden 

Yaraladı 

Dün gece saat 2 buçukta 
Gülbahçe gazinosundan çıka

rak Halepli sokağındaki evine 

gitmekte olan çaya namile 
maruf Hatice, Çukur ıokağı 

başında arkasına dilşen Ada-
pa.zarlı Abdullah Sırrı ile kavga 
etmiş. 

Abdullah Sım Haticeyi bı
çakla vUcudunun muhtelif yer
lerinden yaralamış ve kaç.arken 

... -
yakalanmışbr. Hatice Fransız 
hastanesine kaJdınlrmşlır. 

Karanlıkta Kaza 
Bir Belediye Memuru 
Yıldız Havuzuna Düştü 

ED1inönil merkezi belediye 
polis memurlarından 2399 nu
maralı Necati Ef. Yıldız sarayı 
civanndaki evine giderken 
Yıldız bahçesindeki havuza 
düşerek yaralanmıştır. 

Sinema Ve Tiyatrolarda ,, . 
Yangın T ertibab 

Sinema ve tiyatro gibi umu
mi yerlerde yangın ihtimaline 
karşı ıu depolan bulundurul
ması karar altına almmışbr. Su 
deposu bulundurmıyan sine
malar cezalandırılacaktır. 

Çok Acı Bir Aile Macerası 
• 

Nikihı Kıyılmak iste-
nen Kız Kaçırılmış •.• 

Şehremininde Uzunyusuf mahallesinde oturan Behçet bey 
namındaki zat, kızı Muzaffer hanımı bir D1üh~disle nişanlamış, 
her muamele bitmiş, düğiln ha.zırlıklan da yapdmış, dün niklh
ları luyılacaktı. Fakat Muzaffer hanımın önüne Mustafa Şükrü 
isminde doktorluk iddiasında bulunan birisi çıkmış, demiş ki: 

- Ben doktorum, istikba1im parlaktır. O ise mühendistir. 
Bir mühendisin istikbali ne olabilir? Kızcağız bu sözlere kanaat 
getirmi. 

Nihayet dün, bin liralık kadar cihazile beraber Muzaffer 
Hanimı alıp kaçmış, 200 lira kadar bir parayı almayı da unut
mamış, kızının kaçınldığını son dakikada öğrenen babası 
Behçet Bey Adliyeye müracaat etmiştir. Zabıtaca; oniforma 
giyerek şunu, bunu dolandıran bu adamın Eyipli Mustafa 
Şükrü isminde bir sabıkalı olduğu anlaşılmıştır, aranmaktadır. 

Fethi Beyin F esh Kararı Vermiye 
Hakkı Var Mıdır, Yok Mudur? 

[Bat tarafı l inci sayfada) Muhtelif Düşünceler 
Arasında 

Meçhul 
Bir. 
Hırsız 

Galata Maliye 
Tahsil Şubesini 

Soymiye Girdi 
Galata maliye tahsil şubesine 

giren meçhul bir hırsız, maliye 
kazanç memuru Şnkrü heyin 
pardesiisünü çalarak kaçmıştır. 

1600 Lira 
Vapurun Abtesanesinde 
Unutulmuştu 

Dün Gülnihal vapurunda 
abteste giren bir yolcu abte-

sanenin dıvarına çantasın asmış 
ve orada unntarak vapuru 
terk etmiştir. Çantada 1600 
Türk lirasile 29 albn lira vardı. 

fak ediliyordu. Fikirlerini teyit 
için ortada nzerine istinat 
edilecek birçok delil vardı : 

Gazi Hz. nin 
Seyahatleri 

[ azıları Fethi Beyin hida- (Baş tarnf ı 1 inci aayf ada] 
yettenberi işi muvazaalı bir -l&?ii~~~ 

- Ardnhan meb'usu Tah
sin Bey çarşamba günü An
karadan buraya geldi. 

Fırkanın çıkarmak istediği 
gazeteye ait işlerle meşgul 
oldu. Cuma günü akşamı An-
karaya döndü. s .~ 

şekilde idare ettiği kanaatini ye müstcşnrı Hüsamettin, meb
ileri sürüyorlardı. Fakat ekse- us Kılıç Ali, Salih, Recep, 
riyet Fethi Beyi mağzur gör- Cevat Abbas, Falih Rıfkı, 
mekte idi. Ruşen Fşref, Recep Zühtü, 

- Müşkül vaziyete düştil, Reşit Galip, Memduh Şevket 
çekildi, di.Aorlardı. Beylerdir. 

Akşam üzeri fırkanm kaza Bu zevattan başka C. H. F. 
ve nahiye ocaklarından heyet- kitibi umumisi Saffet beyle 

Gazetenin neşrinden va.z 1 ler gelmiye, malümat istemiye İstanbul Liman şirketi müdüril 
geçtiği haberi Tahsin B. yol- t başladılar. Hamdi B. her vekaletten 
da iken, istizah tukririninL Bu sırada Fethi Beyin tel- bir müfettiş Gazi Hazretlerinin 
mecliste müzakeresinden bir grafı geldi. Beyannameyi ya- refakatinde hareket etmişlerdir. 
gün evvel gelmiştir, diyorlardı. 1 .,,~ıyor, sonra da ocaklann tatili Hareketten az evvel ve Gazi 
Bu hadiseden çık anlan neti- faaliyet etmeleri, livhalann Hazretlerine istasyonda intizar 
ceye gelince : • indirilmesi, hesapların kesil- 1 olunurkek vaziyet meraka de-

- Fethi B. fesih kararını mesi, eşyanın muhafa:.a altına ğer bir haldeidi. Muhavereler 
istizah takririnin müzakeresin- alınması bi!diriliyordn. hep fırka meseleleri etrafında 
den bir iki gün evvel düşünmüş ·~ Emir derhal yapılarak mer- cereyan ediyordu. 
istizah takririnin müzakere· • <lkez binasının lavhası indirildi. Ağaoğlu Ahmet Beyle Ki
sinden sonra kat'ileştirilmiştir, Bunu müteakip içcrde tek- zını Pş. arasında da şayle bir 
noktasında karar kılınıyordu. rar hasbuhale başladı. muhavere geçli: 

Dün Öğleden Sonra Mii nakaşalar.. - Paşnro, daha alicenap 
Orhan Mıthat bey F etlıi hareket beklerdim. Halbuki 

Saat bire kadar fırkaya An- beyin fırkayı kendiliğinden beni çok hırpalıyorlar. 
karadan resmi haber gelme- feshetmek hakkına malik ol- Bun:ı l laydar Rüştü B. ce-
mişti. Birisi telefona sanlarak madığmı söylüyordu. Ziya molla vap verdi : 
Ankarada T absin Beyi buldu, ise: - Onlar bize çok yaptı, 
sordu: b" d w - Fethi Bey fırkasını Ga.. ız c yapacagız. 

- Doğrudur, birkaç saat zinin işareti ile teşkil etti. Bu Ağaoğlu A~ met Bey: 
ıonra beyanname elinizde bu- mevkie bir intihap neticesinde - Daha yapacak ne kaldı? 
lunacaktır, cevabına aldı. ,, geçmedi, feshetmekte serbest- Ege Vapuru 

Bir vakitler Fethi Beyin tir diyordu. Seyri sefa inin ( Ege ) vapuru 
heyeti idare içtimaına tahsis İsmail Hakkı beye gelince: Gazi Hz. ııin emrine verilmiş
ettiği büyük salon da dahil O, konferans vermiye baş~a- tir. Vapur, perşembe günü 
olmak üzere fırkanın her ta· mıştı: Samsuna hareket edecektir. 
rafı dolmuştu. Küçük büyük - Bekliyelim, diyordu. Ga- Gazi Hz. Kdy criden sonra 
gruplar arasında müzakereler ı zinin seynhatinden mutJnka iyi Sivas, Amasya, Tokat, Sam-
cereyan ed:yordu. ' neticeler çıkacaktır. sun:ı gideceklerdir. 

Teşrinisani 1~ 

Günün Tarihi 
-1-----------------ı-:... 

ı; ( 150 ) 1 i k l e r 
11 Yunanistandan 

Kovuluyor 
Garbi Trakyada bulUD~ 

ellilik listeye dahU on y.
Yunan hGkQmeti tarafındaD tr 
nanistandan uzaklqbnlacafl 
eyyüt etmektedir. 

Türk -
1 ttihadının 

Yunan 
Faydaları 

arJl-'"' A tlnada liberal ıençllk t rark • 
tertip edDen bir konferansta ~tııı• 
Yunan ittihadı cemiyeti reisi ve·ııfıll" 
meb'uıu Ankarada imzalanan ltı""1a8" 
menin foydalanuı hah ctaıfıı al 
mı.ştır. 

Yeni Bir Sui 
İstimal Mi? .... ,. 

lstanbul belediyesi makine ve ~ti-" 
şübcslnde aul lstimalAt yapıldığı f oııtli'' 
teftio heyetine blr ihbar >"•~1 _,.,,. 
Söylcnlldlğloe aöre ıul lıtiıı:ıah~steti1' 
eski aroz.öz parçalarının yeni S0 

IDC&İdir. 1 

Japonyada Türk SergiSI 
Türk-Japon dostluğu ceııı; 

yeti tarafından geçen ~ k 
martında J-~oı.yada hır far• 

. . ı ' , B ,erS' 
sergısı '6ç1 .... c.aKU. U er 
hernedense nçılnm?ınıştı. S dl 
ginin 193 ı seııesi martııı ar 
açılması sureti kat' iyede t~ 'lr' 
rür etmiştir. Sergi Türk ıs~. 
salalım Japonyaya tanıtacıık 

D ··ıf·· E .. e Ç•1 aru unun mının . 
Hukuk fakültesi talebel~ 

tarafından Bu Çarşamba ~ 
saat beşte Tokatlıyan sal00fio' 
da Darülfünun emini şereldİt• 
bir çay ziyafeti veri~ece. "' 
Bu çaya fakülte reısle~ fO 
müdenislerile Maarif emin• ~t 
matbuat mensupları d• 
edilmiştir. 

Şark Vilayetleriıni.ıde 
Vebai Bakarİ 

. lran ~e 0Kafkasya~aD :::ı vıliyetlerımıze vebaı b DO' 
bulaşmıştır. Hastalığın ao ,JıJll 
geçmek üzere hayvall " 
ve salımı menediJmif, 

1
• tatbikabna bıtlanmışbr. 

Muhtarlar 

1930 aeneai heyeti ilı~ 
ye intihabab için h~t' 
başlanmak üzeredir. lo ...,.,., 
kinunuevvelde bqlanacP--

iki Komisyoncuıııd' 
Tevkifi!.·~ 

Zabıta dnn Ticaret •e ~ot 
borsasında iş yapan tsak te;.J 
ve Sava Efendileri bte1'V 
etmiştir. Tevkifin bir sa dit· 
lıkla alikar söylenmekte 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve 

'-------------------------==~- . .._ ____________________ _ 
3ı Ahali - Ederiz, ederiz, ede~ ~' 4: Haaaa Bey (ceaue1e hitaben)- Bati,!. ~ 

7acla tek dur da, müalefete fllla P1b 

-
t:Haaan Bey - Atalar merhumu nasıl bllinlnh? ' 2ı Huan Bey - Burada hGuaG tehadet ettiğiniz ı 
Halk - iyi biliris. pbi Meld dGa7ada u edermlainiz? 
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Her gün 
Serbes -
Fırkanın 
İnfisahı 

M. ZEKERIY A _ _. 

F etbi Beyin beyannamesi 
ve karan dün lstanbulda bom
ba gibi patladı. Herkes hayret 
ve teeaür içinde kal:lı Diln halk 
..,asında yapbğımız anket bi· 
le şu neticeyi verdi: 

"Fethi Beyin bu karan çok 
tayret ve teessürü mucip bir 

adisedir." .. 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Bir feyde muvaffak olmak htene
nlz, o itte sebat ve mukavemet •Ö•termek, 
ufak, tefek anzala.r karııanda zaaf hisaet
memek lizımdır. 

2 - Bazı kimseler azım •• mukavemeti 
inat ve heve. zannederler. inat haksız yere 
ısrardll'. Bu be muvaffaldyeti yıkan bir 
terdir. 

• Azim Ve İnat * 

3 - Hadiselerde, fırsatlardan iatifade 
etmeıinl bllmiyen, inat y(iziinden fırsat 
kaçıranlar, ebediyen muvaffak olmamıya 
mahkOmdurlar. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

Karann Serbes fırka oca
iında yapbğı tesiri tetkik 
~~k. Fırka azası içinde umumi 
ır ve teessür vardı. Fethi 

~eyin bu hareketini tenkit 
h~~nler bile vardı. " Bu adam 
lti iğfal etti " diyenler bile 1 

Oldu. ··---------------------------------~---------911111-... * Serbe,, fırka teşlcilabnı bu 
Urnu:ni teessüre sevkeden saik 
IUdur: 

lierkes Fethi Beyden çok 
leyler bekliyordu. Fethi Bey 
lneınlekete murakab~ ve kıın
lrol getirecekti. Halkın şiki
)etlerine tercüman olacaktı. 
"illetin derdini mecliste ve 
'-latbuatta söyliyerek hükbıe
~~ işittirecekti. Oç ayiık baya
'tQda yapbğı işler bu ümidi 
!'1'viye ediyordu. Fethi Beyin 
~itleri bu sayede hUkftmet 

::. lialk fırkasının biaçok ha
'4llatını düzeltti. 

Bu tenkit ve murakabe bu 
ltkilde devam ettikçe mcm
~kcte birçok lıiznıetler yapa• 
,~ecekti, mecliste son yapbğı 
.. ~ah ve bu vesile ile sl>yle
~gı sörler de bu hizmetin fay-
llannı göstermişti. Halk fi

tlyetini işittirecek bir vasıta 
ulrnuş oluyordu. 
~·Halbuki fırka için için mü
bıın bir buhran geçiriyordu. 
~ buhran nihayet diln onu 
llltihara sevketti. 

* ita Fethi bey bu karanm bu 
dar istical ile vermekte hata tttt · Gan ve halk fırkanın ya· 

~~ını istiyordu. F cthi bey 
ll •ki arzuya istinaden fırka· 

~"' kapamıyacaktı. Memlekette 
" kadar mllhim siyasi bir 

ltahhüt altına girdikten sonra 
~sından yükü atar gibi, fır· 
.._. bJ yannda bırakıp çekil-
?tcekti. 
~u kararını hiç olmazsa 
t-ı· 'nin seyahatinden sonraya 
Stile edecekti. İşte halkı ve 

thea hrka mensuplarını te-
~ sevkeden sebep budur: 
~ bu kadar ani bir 
'1.rı~tte verilmesi ve bütün 
~erin bir anda ıöndiirül· 

dir. 

60 Değil 6 İmiş 
1) .. 

•ıı d Un ticaret borsasına Sam .. 
Q~.1 a?., 60 sandık afyon gön
b11 •ddıgi bildirilmiş borsa da 
~ tı a bir panik emeli oldu
~ ~ll &ez<>rek tahkikat yapbra· 
~~tıı YEZ i hk. Tahkikat neti-
1>ld~~de ( 60 ) ın ( 6 ) sandık 

iu anlalaşılmışhr. 

t.taliye Memurlarının 
lk~ lll t i h a n 1 ar ı 

l~ 1 ~y evvel maliye memur· 
~fc d' ~tihanına giren 400 
\~ltiki lllın. imtihan kiğıtlarıma 
~ di bıtnıiştir. İmtihanda 15 
~..ı nıuvaffak olmuştur. Bu 
k \l~ll "tib 
~-ıınd ' ren Defterdarlık 
~~ an muvaffak olanlara 
'~1lzekkereled g&nderi-

Nobel Mükafah Halk F ırkasıMeb 'usları Arasında 
Hikmet Ve Kimya Müka
fatlarını Kimler Aldı ? 

Stokholm - Nobel sulh 
mükifabnın hikmete ait olan 
hissesi, ziya hakkındaki mli· 
him tetkikabndan dolayı Kal· 
küta Darülfünunu hikmet 
profesörü Sir (Şandrase Hara 
Venkata Raman) a verilmiştir. 
Kimya mükifab ise Münib 
darülfünunu profesörlerinden 
Fişere tevcih olunmuştur. 

Darülfünunda 
Fırhna Var! .. 

Müderrislerimiz Oku
m uy o r la r M ı ? •• 

Mazhar Osman Beyin Da· 
rülfünunda mükemmel hoca ol· 
madığı hakkında yazdığı yazı
lar Darülfünunda bir hrbna 
koparmıştır. 

Darülfünun emini} Muammer 
Raşil B. bu mesele hakkında 
şunları söylemiştir: 

- Darülfünunun mahiyeti 
ilmiyesini tenkit eden bu ya· 
zılann sansüre muhtaç oldu· 
iu bedihidir. 

Darülfünunumuz yenidir. 
Kadri Raşit Paşa: müderris

lerimiz ilmi ehliyeti müdrik 
olarak çahşmaktadırlar, demek· 
tcdir. 

Behçet Sabit B. ise Mazhar 
Osman Beyi cahil hocaların 
kimler olduğunu söylemiye da· 
wct ebnektedir. 

Hasta Polisler 
ikramiye Verilerek Va

zifeden Ayrılacaklar 
Emniyeti umumiyeden gelen 

emir üzerine polislerin mua
yenesine başlanmışbr. Huta
laklı polislere birer mut 
nisbetinde ikramiye verilerek, 
polis mesleğinden çikanlacak· 
lardır. 

Yankesiciler ı 

lstanbulda N~ Kadar 
Mevcut imiş 

. 

lstanbulda polis ikinci şube 
mildiriyetinin sicillarinde kayıtli 1 
ve resimleri albUmlere yapıfb· 
rılmış (1159) yankesici ve tavcı 
wardır. Papelci, dızdızcı' maa
tarcı ve dolandıncılar da bu 
yekfın dahildir. Bunlar içinde 
80 -100 sabıkası olan hırsıilar 
da vardır. Hırsızların çoj9 
luristiyandır. 

Fethi Beyin Karan 
Nasıl T elikki Edildi? 
Neticeyi Müsait Görenler De 

Vardır, Görmiyenler De ..• 
Fethi Bey Serbe1 fırkayı neden feshettiğini anlatb, fakat acab~ 

•on gilne kadar karşısında IDuanz vaziyetinde bulunan Halk fırkalı 
meb'u.lan bu hadiseyi nuıl tclikki ettiler. Ankarada bulunan arka· 
dqlanmız düo he~eyden evvel bu noktayı anlamak istiyorlardı. 
Evveli Afyon Karahiaar meb'uau Ali Beyi görerek mütaleuıoı •ordu
lar. Ali Bey dedild: 

- Cumartesi giinii !-f.eclis kürsüslinde serdettiğim mütalla 
ve beyanabm memleketinı sevenler için bu bapta bir fikir 
vermiye kafidir zannederim. Muhalif bir fırkanın olması lüzu· 
mu hakkında sarahaten kanaatlerimi söyledim. 

. Fakat henüz ter~i>:ei siya.s7esi kafi derecede inkişaf etme
mlJ olan memleketimız halkı -ıarasında verilecek olan fırka fi
kir ve hislerinin çok nazik bir : mesele olduğu, ona göre bu 
vazifeyi deruhte etmiş olanlara bu hususta ne dereceye kadar 
kabiliyet gösterdikleri az zaman· zarfındaki hadiselerle zahir ol
muştur. Binaenaleyh böyle programı ve prensipleri fikirden ziyade 
hisse istinat ettirilmiş olan bir hrkanın memleketin terakki ve 
inkitafı hususundaki faydası meşkuk bir hale geldiğini ve 
belki şahsi vatanperverliklerindcn emin olduğum bu zevabn bu 
nazik noktayı takdir etmiş olacakları ihtimaline göre böyle bir 
fesih kararını zaruri addederim. 

Cemil B. (Tekirdağ): l Cümhuriyeti tahkim olmalıdır. 
- Cok iyi bir maksatla teş e çare ki hadisat ve vakayi 

kil edilen bu fırka maksadl .,Serbes fırkanın buna muvaffak 
dahilinde çalışmamıştır. Fena ,.1 d v ö t d' B 

· t dü tin · f' h k " ama ıgını g s er ı. unu 
vazıye e ş ce ın ısa ara- _ d'"kl . . . d. k" k dil . 
rını vermek mecburiyetini his- gokr 0

1 
erı ıç~nfi~r ahı enk erı 

tm• t• fır a annın ı s ına arar 
IC 1Ş ır. dil Y k.s d div. Osman zade Hamdi B. ver er. o a e gım ga-

- Bu bir manevradır. Ve yeyi esas ittihaz edecek fırka 
kendilerini mazur, mazlum mev- faydalı olur. 
kiine sokmak için acizlerinden Ağaoğlu Ahmet B. (Karı): 
mütevellit bir hardtettir. - Bizim iiç aylık faaliye-

Mazbar Müfit B. (Denizli) timiz H. fırkası ve hilkümeti-
- Demokrasi ve Cümhuriyet- ne kusurlarını düzeltmek için 

te muhtelif fırkalann mevcu- bir intibah verdi ise ve onlan 
diyeti pek tabiidir. Fakat bu harekete getirdi ise bundan 
fırkaların esas g' y .!Sİ ve sebebi 1 memleket namına iftihar du-

• • • 
ister inan, ister 

• 
inanma! 

Geçende Fransa ticaret "Geçenlerde Ankarayı 
nazın M. Fllnden mem.. ziyaret eden Fransız tica
leketimiıe geldi. Biz ret nazınnın hükrımetten, 
onun bu ziyaretini Fran- Enurum - Karaköse - lraa 
sanın Rusyaya kartı çe- hududu arasında kamyo
virmekte olduğu çemberi net işletme imtiyazım 
tamamlamakla alikadar istediği anlqılmıfbr." 
gördüğümüzü, ve bizi de Bu bat Türkiye ile 
kandırmak istemesi muh- Rusya hududu üzerinde
temel olduğunu yazmııtık. dir. M. Flinden dbette bu 

F ran.sa ticaret nuın ~tb ticaret yapmak için 
bu makalemizi tekzip iatomiyor. Maksat Ruaya 
etmek lftıumunu hiaıetti hududu üzerinde bir kontu
ve "SON POSTA da bu rol merke.ıi ihdas etmektir. 
yazıyı yazan muharrir hayli Bu haber karşısında 
hayal sahibi imi,.,, dedi. f.ransız ticaret nazırının, 

Fakat dünkii gazetelerde ziyaretinde samimi bir 
ı5yle bir haber okuduk: hnınü niyet takip ettiğine: 

. /•fer inan, /der inanma! 

' ; . 

Garip Şey 
Tıraş Bıçaklan Demir 

Olmuş 

Lehistana gitmek üzere Ga
lata ihracat ambarına 11700 
adet muayyen markalı braş 
bıçağı teslim edilmiştir. Bu 
malın ilk muayenesi de yapıl· 
mılbr. Fakat ikinci muayene 
yapılmak ÜD'e birkaç gün 
sonra sandıklar açıldığı zaman 
bir kısım bıçakların demir 
parçalanna kalbolunduğu g6-
rülmiiştür. 

Gümrük idaresi tahkikat 
yapmaktadır. 

'" 
yarız. Bu intibahın devamını 
temenni ederim. 

Nafi Atuf B. (Erzurum) : 
- Programı ve teşkilib iti

barile esasen ıayri tabü olan 
bu fırka için bu akibeti tabii 
buldum. 

Ferit Celil B. (Urfa) : 
- S. Fırkanın yafıyabilmek 

kabiliyetini göstermekten uzak 
olduğunu bir ay evvelki bir ya• 
zımda rikretmittim. Fethi bey 
kendiaine tevdi edilen sermayeyi 
revaçaız bir kanma döktü. O 
kendisini anlamıyanlardan kuv
vet almak istedi. Heaapaız bir 
kalabalığın içine düfÜp kayboldu. 
Bu siyasi ku.1ur eserini ömüraüz
IGp mahkum etti. Esasen bu 
hercümerce inkıllp mütehammil 
detifdi. 

Aziz Bey (Erzurum): 
- Pek tabii gördüm. 
Sami Bey (Ankara): 
- Ölmüşler hakkında söz 

söylemek Türklük şian dejil
dir. 

Ali Bey (Rize) : 
- Uç aylık çocuğu doğ

madan öldürdüler. 
Y akup Kadri B. (Mardin): 
- Umumi fikir şudur ki 

Fethi B. bu hareketi ile 
umumi bir nümayiş yapıyor. 

Salihattin B, (Kocaeli): 
- Y ırbcı kuşun ömrü az 

., olur. 
Mehmet Emin B. (Şarki 

Karahisar): 
- Daha bu sabah geldim. 

Karardan memnun değilim. 
Vaziyeti daha tahlil edemedim. 

Süreyya 8. (Tokat) : 
- Gayet musip ..• Zaten bu 

neticeyi bekliyorduk. 
Halis Bey (Kars) : 
- Pek tabi!... Böyle olmak 

lizımdı. 
H yrettin B. (Bnhkesir): 
- Demokrasinin inkişafı 

için milteaddit siyasi fırkalar 
Inzum vardır. Ancak bu teşek-
ldlller cftmhuriyeti ve onun 
vazettiji rejimleri tehdit et
mem şartile matbu ve 
muteber olabilir. S. fırka bu 
..... tı talnll,re ııaüuclile 

Sözün Kısası -Serhes 
Fırkanın 
Vasiyeti .. 
Merkez ocağında şu vasi-

yetname bulunmuştur: 
"intihar ediyorum. ôın

mümden hiç kimse mes'ul 
değildir • 

Bu kahbe dünyanın acıla
nna, f eliketlerine daha fazla 
tahammül edemedim. 

Son vasiyetim şudur: Tak· 
simdeki bnytık " Kalmis ,, 
apartımanının bana mahsus 
dairesini bir sene için tutmuş· 
tum. 

Eşyalan bilyük oğlum 
Fethiye bırakıyorum ve kendisi 
bir sene müddetle orada otu
rabilir. Siyasetten falan vaz 
g~çsin. 

Alemi ıslah etmek ona mı 
düştü ? Pariste yapbğı gibi 
orada da suvareler versin, 
dans etsin, eğlensin. 

Son söz olarak Rasih ho
cadan bir istirhamım var: 
Ruhuma bir Y asinişerif oku· 
sun ti 

s. c. F.,, 
(Atılına mutabıktır) 

İki Komisyon 
Daha Geldi 

Şehrimizde Fatih kazası 
dahinde musakkifat tahririne 
başlanacağını haber vermiştik. 
Bu tahrir fiç komisyon tara• 
fından yapıla~ktır. Komisyo
nun biri evvelce Konyadan 
gelmiıti. Diin de Merzifondan 
iki komisyon gelmiştir. Tahrire 
on güne kadar başlanacaktır. 

Polis Divanı 
Polü divanı bugün ve yann 

saat 9,5 da toplanarak dinna 
verilen memurlarm evrakım 
tetkık edecektir. Millkiye 
müfettiflerinin polisteki tefti• 
şah dolayısile bakılacak evrak 
adedi pek fazladır. 

teşekkül ettiği halde tat• 
bikatta istical yüzünden ma• 
küs neticelere cereyan ve
recek hadisat ile karfllaşbğı 
için kendi kendisini feshetmif 
tir. Ben bunun ıslahını daha 
faydalı addederdim.. 

Münür B. (Erzurum): 
- Hariçte iktisap eylediği 

şekil itib:ırile bu netice pek 
muvafıktır.,, 

Rasih B. (Antalya): 
- Bu hareketlerini gayri ta

bii buluyorum. Gayri tabiiliği 
de verdikleri beyannamedeki 
esbabı mucibeden çıkardım. 
(Gazi Hz. ile siyasi sabada 
karşı karşıya vaziyette) fıkrası 
nazan dikkatimi celbetti. 

Gazinin C. H. fırkası mü· 
essis ve reisi umumisi olduğunu 
giiya Fethi B. bugün anlamış. 
Halkı bu propaganda ile sü· 
rükJedi. Şimdi de gayri tabii 
olarak çekiliyor. 

Yusuf B. ( Denizli ) : 
- Fethi B. ve arkadaştan 

Reisicümhur İ-b. nin H. fırkasının 
nizamnameai ile teyit ettiği ve 
fırkamızın banisi olduklannı ve 
icap eder.&e fırkanın b&1ına. bizzat 
•eçebileceklerini bildikleri için 
teşkil ettikleri S. fırkanın bu 
memlekette artık iş görmek im• 
!kinı olmadığtnı görerek çekil
miflerdir. 

Nafi B. (Antalya) : 
- Scrbes hrkanın faaliyete 

başladıQ'ı günden itibaren iki ırü· 
ne vanncnya kadar halkın zihniye-
tini hiçbir ıeyden gayri varit pro
pagand ile bugünkQ beyanname 
rasında gayri kabili telif bir te

zat mevcuttur. Bu beyanname ile 
Fethi B. rüfekası tarafından Yakl 
olan ve balkı iğfal ve ihlal edici 
propagandalan inki.ri srayn kabil 
bir surette sabittlr Serbea fırkanın 
kendi keııdldni fuhetmeai halkın 
mwl aldabldıfula pel bir delll• 
d~. 

l 
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1iZmiiİıii~ıı1 ÇOK ç~_cuAKLULARA HOKO- ouiiôiiünHiiıt 
IIDUUA YAPIYOI MET MUKAF AT VERIY o R ese .FAZLA DEÖİL MI? .. 
Hasılat Felaket
zedelerine Terk 

Edilmektedir 
l · B.~. -. k" takı I 
zmır- ınncı ome m-

lan kendi aralarında bir tur
nuva icrasını kararlaşbrmış
lardır. Üç, dört hafta devam 
edecek olan bu turnuvanın 
bütün hasılab feliketzedelere 
verilmek tizere Hilaliahmer 
emrine bırakılacakbr. HilAl\
ahmer cemiyetide galibe bir 
kupa verecektir. Bu kupanın 
ismi ( şefkat kupası ) olacaklır. 

Yeni futbol heyeti bu maç
ların sureti cereyanım tertip 
ve tanzim etmiştir. Geçen 
cuma günü ilk mllsabakalar 
yapılmıştır. 

Sakarya-Göztepe 
kur'a bu defa da bu iki 

takımı kartı kartıya ıetirmifti. 
Günün ilk maçı bu idi. Sa
karya bugün kaleci, sol haf 
ve iki esu muhaciminden 
mahrum idi. Bunlann yerleri 
ikinci takımdan doldurulmuftu. 
Bununla beraber ilk devrede 
Sakarja gol yemedi ve bir 
gol yaptı. Oyun heyecanlı 

oldu. Saha çok kalabalıkb. 
İkinci devre : 
Birinci devrede olduğu ıibi 

daha bidayette Sakarya cidden 
muntazam ve faik oynamıya 

başlamışb. Az sonra ikinci 
golü de yapb. Bu golden sonra 
Köztepeliler canlandılar. Sa
karya ise yorulmup benziyor
du. Muhacim hatb kendisinden 
beklenen anlaşmayı göster
mekte devam ediyorsa da 
defans ve bilbaua ilk defa 
böyle ciddi bir m&sabakaya 
iştirak eden sol muavin, rakip 
muhacimlerini tutamamaya bq
lamışb. Halbuki şimdi yapıla

cak üçüncü bir golb tesiri ne 
kadar büytık idi. 

Bu vaziyet k&l'flSmda G6ı
tepe biri penalbdan olmak 
tızere birbiri arka.. tlç gol 
yapb, ve maçı kazandı. Sakarya 
takımı her ne kadar bugln 
zaif idise de kazandmıt "deni
lecek kadar olan bir oyunun 
bu suretle kaybolması herkesi 
hayrette bıraktı. Sakarya 
ıampiyon olduktan lonra nç 
maç yapmıı ve llçtınnde G6z
tepe ile yapmıştır. Bunlardan 
birincisini kazanmq ve ikisinde 
mağlup olmuştur. 

Albnordu - K.S.K 
Glinln ikinci Ye 10D maçi. 

Her iki tarafta en aon kunet-

.. 

Alb ve daha fazla çocuklu 
ailelere hllld\met yardım etmiye 
karar venniftir. Bu yardım 
esası hıfzıuıhha kanunu ile 
kabul edilmift:ir. Bu kana· 
nan verdiği haktan istifa
de etmek iatiyen ailelerden 
bize resiıiılerini ganı:lerenlerin 
hliviyetlerini aşağıya kayde
diyoruz: 

1 - Zeytinburnunda, tapa 
fabrikul, hamallar kihyua 
Mehmet çaVUf ailesi: Resimde 
g&rillenler] valdeleri Saliha ha
nım, çoculdan Hilmiye, Cemi
le, Faika, Makbule, Ekrem, 
Baki Huım Ye Efeadiler. 

2 - Fmc:hkh'da, Mollaba
:yıruıcla Feda çıkmannda ( 8 ) 
numarada Mehmet reis ailesi. 

Resimde görtllenler: V alde-

Nümerotaj 
mel esinin 

İstanbul ( 2800) 
Adaya Ayrıldı 

leri Saadet H. , çocuklan Ali 
Vehbi, Elvan, Enver, Feridunl 
Hikmet, Saika, lsmail H. ve 
Efendilerdir. 

3 - Aksaraycla, Hahcılar 
caddesinde 26 numarada Meh
met Efendi ailesi. Resimde 
görillenler: Zevcesi Hafıza H.9 

oğullan Hasan, Salihattin, 
Aliattin, Sabahattin Beyleri~ 
Hafıza, Arife, Meliha, Muazzez 
Hanımlar. 

4 - Cibalide, Çukur Kara
bat mahallesinde, Mesçit .,.. 
kağında (35) numarada Ali 
Efendi alleıi. Resimde g&il
lenler: valdeleri Safiye Hamm, 
çoçuklan: Kenan, Cemal Nu
mu, Mutafa irfan, Yusuf 
Ayhan, Emine Rayegln, Zebra 
Turban hanım Ye efendiler. 

5 - Fatihte, Kazasker Meh-

medefendi mahallelinde, Boa
tan sokak (4) numarada Şem
li Ef. ailesi. Resimde prolen
ler : Zevcesi Medine, çocuk
lan Sabriye, Nefise, Saniye, 
Ziya, Hubı, Eat Hanım .e 
Efendiler. 

6--Aksarayda, Muratpaşacla 
8 numarada Aliattin efendi 
ailesi. Resimde · görülenler : 
V aldeleri Şükran hanım, ço
cuklan Hayri, Fikret, Muazzez, 
S.babat, Meliha, Mediha h•nım 
ve efendiler. 

1 - Beşiktaş, Şenlikdede 
mahallesi, Ortabahçede çık
maz Bostan sokak 3 numarada 
Ahmet Bey ailesi. Resimde 
prlllenler: V aldeleri Seher 
H., çeaıklan Ihsan, Hasaıı, 

lbrahim, Ltltfiye, Sabahat, Neba
hat, Mtıkerrem H. ve Ef. ler. 

8 - Kumkapı Nişancum
cla, Ttilbentçi sokak, Hacı 
Beyin ·mahzeninde Hasan efen
di ailesi. Resimde gi)riilenler: 
V aldeleri Miinevver H. çocuk
ları Hacer, Naciye, Behice, 
Mnkerrem, Muhterem, Nadide, 
Melllıat, Htıaeyin Hanım ve 
Efendiler. 

9 - Karagllmrükte, Dervif 
Ali mahallesinde, Alişağa çeş
mesinde, Arabacılar sokağında 
6 numarada Veysel Efendi· 

ailesi. Resimde görülenleri val
deleri Nazmiye Hanım, çocuk
lan Münire, Fuat, Vedat, 
Mnrtıvvet, Neriman Feriha Ha
nım ve Efendiler. 

* Çandarbda, ...... ............ 
~ Mehmet efendlJeı Aile ......._ 
alsle beraber fOCU)dannwn w.ı.w 
lfaret edip pderlnl• efendim. 

Muamelesi 
Arasındaki 

ile Kadastro Mua
Farklar Nelerdir? 

Numara Konma 
işinde Esas •• 

lerile.. Gerek f&IDpİyona maç- latanbulda ( nllmerotaj ) de- yapmak demektir. Bunun için 
lannın verdiği netice, gerek Dilen, binalara numara koyma lstanbulu şimaldan başlamak 
ondan sonra yapılan hususi ve işlerinin fenne uygun olmıya- IUl'etile dört tarafı yollarla 
kupa maçlannda İzmirin birinci rak yapıldığı iddia edildi. Bu ayrılan ( 2800 ) adaya ayirdık 
köme alb takımı arasında ve bu adalara, gene şimalden hususta defterdarlık ve bele-
kuvvet derece şu suretle tak- başlıyarak birer numara koy-
ıim edilmektedir: Beşinci ve diyenin fikirlerini yazdık. Şim- duk. Nümerotaj da, numaralar 
altıncı olarak lik maçlarını bitiren di bir de alikası olmak itibarile , sağlı, sollu ve kesirlidir. Bizde 
Altınc r Ju ve Albnay takımları kadastro idaresinin mütaleasını 1 kesirli numara yoktur ve 
zaif ve her maçta muhakkak öğrenmek istedik. Fen müdürü rakamlar ıilsilelidir. Yeni ya-
mağlüp, diğer Sakarya, Altay, Halit Ziya Beyle görüştük. Bu pılacak binalara adanın en son 
K. S. K. ve Göztepe takım- zabn aCSvledikleri de ıunlardır: 2800 adaga agrılan lstanbul numarasmı verir ve ilk numa-
lan bir kuvvet de ve karşılaş- " - Biz, ntimerotaj işi ile oeyleri de tetkik etmedim. j Kadastro demek, amlikin bir rasmı &ldtırtırilz. Bizim usuliimüz 
malan tamamen füpheli. Yalnız alakadar değiliz. Esasen yapılan Binaenaleyh bir fikrim yoktur. kOtilğünü, bir tercemei halini . b&yledir. " 
Macar genç bduwına karşı ====...,,,.,-=====ım===-=========----====-====•==-======-ı:z:======--=o=&=-===================== =--========--=====-=====-=====~ 
aldığı iyj netice ile K. S. K. ka yakın bir ekseriyet K. S. Fakat netice hiç te böyle Göztepe tarafından tasfiyeye Albnorduyu yenmekle finali 
ve bir iki muvaffakiyetli maçı K. takımının kazanacağım talı- olmadı. Albnordu bu devrede oğrablmışb. kalmışb. 

k d h iki. 1 dah b Kupa maçlan Altay takı· Bu defa ise gene zaif Albn ile Altay binniabe biraz daha min eyleme te i i ve aita go a yap ve oyunu k il d fin l 
b . · · d • 0-1 Al d 2 n bitirmekte iken K. S. K. mına yanyor. Daha kur'ada ay ta ımı · e ömi · a maçını kuvvetli addedilmektedir. ınncı evreyı tınor u, '1-v aktı B . 
galip bitirdiği halde gene ne- teref sayısım yapabildi. Geçen bir maçı kazanmakla finala yapac r · u maçın vereceğı 

Bunun için bugOn bu iki ticenin K. S. K. lehine olacağı ay yapılan lzDıir mıntaka ku- kalabilmek fırsatım elde edi- neticeyi K. S. K - Albn ordu 
takımın karşılqmuında ittifa- lmit ecliliyorda. pw tam .. -m K.; ~ K. yor. Mmtaka kupumda za,.f maçını seyrettikten sonra kat'i-

Lodendro/, Bo
1 Şeyleri Nası 

Düşünebiliyor? 
Ceneral Ludendorfun .er 

rettiği bir makaleyi ~ 
gün kısaca mevzu b~ 
tik. Bu risaleden bir 11osbl 
eld tti.k G. · t• v • tef~ e e . ırış ıgı . 
attan dolayı çok kuvvetli ~ 
hayal eseri addedilmiye IAfil' 
olan Alman ordulan sabdı O" 

mumi karargih reisi bu _.
rinde diyor ki: 

- Bence mnstakbel muı-ıe: 
be 1932 senesi mayısının 1 ioC' 
flbıü patlak verecektu. ~ 
milletinin ukerlik terbiJw'r 
k•lmamıt olacağından bu h-* 
terbiyei askeriye almak ~ 
lmmen ln,iltereye ve ~ 
de ltalyaya nakledilecekl~~ 
Çilnldl bu muharebede 1111;: 
tere ile İtalya da AJma111• ~ 
birlikte hareket edece~~ 

Bir Jeneral kuman~ 
ltalyan lotaatmuı merkezi /J' 
manyaya, bilhusa MDaiB ..... 
Yaliaine gelerek idareye ~ 
etmeleri son derece ~ 
meldir. Fakat bu mulı~ 
Almanya ile müttefiki ~ 
karpamc:la mevki alacak __..... 
Franm, Leh, Çek, Sarp CW""" 

lan o derece muntazalll ":" 
tekilde bulunacaklardır ki ~ 
haua tayyare bombordu.-ır 
lan ile Almanyanın altJll' 
llatibıe ıetirebileceklerdir · 

Muharebenia illnmdan 
111 

beş g6n HDra Fransız ordfılr 
nnın Tuna menbalanna kad" 
ilerleyip Almanyayı ~ 
etmelerine emniyetle _.,..-
etmelidir. /t}' 

Bu vaziyet kar1111nda 
manyanın iaşesile kimse. ~ 
ıul olamıyacağı için ~ 
milletinin hali feci bir ~ 

pmiş olacaktır. JIİ'. 
Cen~al Ludendorf, b9 ~ 

betin .ebeblerini şayi 
ediyor: ~ 

Şimdi, Avrupada. ~ _. f" 
tazam ordu Franaız, ~ ._W 
Çek ordulandır. m~ 
bir harpte diğer milletlerill-..,-: 
mittefik ordulara katti~ 
malan bilbas•a vesaiti ~Jt· 
noktasından mümkiill d~ 

Sonra ltaıyan, fena -__M, 
dir. Şimali Alplardeki ~ 
dllfman milletlerin ~ 
yollanna pre &OD 
mtizamazchr. ~ 

Bu suretle, iatikbalill ~ 
geçen (30) sene mu&are -::~ 
dehfetini ferah fersah _..
bırakbracakbr. 

Hacı İslaJll 
b'ıı' Sabık Musul Me ii• 

nun Katili ffell 
Tutulırıad• ,,_ı_ 

Sabık M~meb'utll b;t' 
Beyi &ldliren Hacı t.lldl 
yakalanmamıfbr· 

1
_,,_... ~ 

Mamafi Hacı ... ---~ 
lanması bir gl1n 111 ~ 

yete yakın bile ~ı~ 
etmek elbetteki rr "" l(...i 
Fakat acaba Sa~;.jl.,ı,ı;: 
K. m bu miltevali iriııd ":~ 
lerinden sonra ı;..1111 detfP!'::fl 
talumlan bozulma J/. ~ 
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Bir Zamanlar Şöhreti Dünyaya Kari Gözile Kadın Ve • 
Kalp işleri .... ,__Gard ü k le ri m iz 

Yayılan Jozefin Beker Şimdi Unu-
'\', 

t 

•• l 
Bazı Daire İsimlerine Umitsiz Aşk Olur Mu? . 

Bir Halde Kö ede Ott!ru Dair tulmu or • • Netıcesı Olmıyan ~~et daire ve memurluklannın 
11. trl kuımen yenllt'tilrUdl. Kıımen 
)'1 '-de bir tekle sokuldu. Bu meyanda 

111,_ıııı, defterdarlıfın lam! değ!9tirilme-

1 . • 
Aşka inanılır MI? 

'tllt v '1 ' alna ilk hllkQmetln bütçt"alnl 

""-
111 eden pek eski zamanda kubbe 

·-qeraa 
' 

1ndan biri defterdar ünvanuu 
1 1 

cı~ •e de birkaç asırlık bir zaman-

da• •oıu-a hlilA bu ismi muhafazıı etmek 
~ llıudur? 

Okuyuculannızdan 
eski bir maliyeci 

Suat 

Elektrik Ücretlerine 
Dair Bir fikir 

tı~ 
ı~i trlk licretlerinin pahalılığına 
ot itlen havayi hat ve ıaat kiraSJ 
~.k 
~ ta ayda yanm lirıı vcrlyorua. 

•ha b' 
~~ ıtler daha kaç ıcne bu parayı 

tce1..1 
~~ ıs•ı. Bundan mukaddem Kaaım-

~ l;\da elektrik cereyanı yüz on volt 

ş· 
~tf· 1

llldJ iki yüz yirmi volttur. Fazla 

~.:at Yapıyor. Bizler diyoruz .ki ya 
~ hat ve saat parası l}e tırkelin 
~: Olduğu elli kuruştan sarfınazar 

it tk saatleri bir llcrct mukabilinde 

l~tı a 811hlsın1 veyahut elektrik kilovat
lıııı t 

t >'l\.ıı en:ı.n· hwıusundakl hukukumuz 
tt edilsin. 

"Çarlston,, dansı ilk 
ortaya çıktığı zaman ismi 
bütün dünyayı kaplıyan 
bir artistin meziyetleri 
duyulmıya başlandı: Jo· 
zefin Beker. Bu artist 

çarlston dansının ilahesi 
idi. Her tarafta şiddetle 
alkışlanıyor~u. Hatta Pa 
ris'te ( F olie Bergere ) 
müzik holünde bütün bir 
kış oynamıştı. 

Fakat çarlston moda
ıile beraber bu san-

Kaaımpaşa, Yaıılçetme No. 5 
a'tkar artistte unutulur Niyazi l gibi oldu· Şimdi ismi· 

ilzllın 8. M .. dah l ı ne eskisi kadar tes -a suz ır u a e dilf edilmi or. 
d~ ayazıtta bulunan spor mey- 1 fi y · · 
tınıatıda bazi kulupler füdbol , ( Joze n Beker) şırndi 
~ tlarken usulsüz ye sebep
tı~ete halk ile beraber oyun 
14;a Yan ~porcular meydandan 
'!chç edıldik. Bu müdaheleye 
-ıaıc Ilı ermedi. Zabıtanın ve 
ttlb adarların nazan dikkatini 

ederim n , 
'Yaııt, Katip Sinan sokak 

8 Kazım Saim 
!1q ON POSTA : Anlattığı
~ 'ekilde yapılan müdahale 
'12dır. Alakadar olan ma· 

a da ayrıca şikayet ediniz. 

~ Cevaplarımız 
~~)' ln k6ytı muhtr.n Şaban efendiye: 

'~lı lçln Dahiliye nkAletJnc, 

"' tkU ŞUkrü Kaya Beyin bluat 
~Uracaat ediniz. 
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SON 

"" b· 
~~~~a haşladı Gülter, ve 
~ll.d~ '. Yastığın beyazlıkları 
lıtlate~Yen bu yorgun yüzün 

~ -.... l!~ıgı Şeyleri nakletti: 
~ ~ıktf gün sizi kaynar sular
) d~ kadık. Bugün ensenize 
~~~ llı\ı? esdirdiğiniz şu saçlar 
ı ~~~~l'i . Ne uzundu, ne uzun! 
r:ıd tlı s'·k·· . l 

t ~ ı'. h o orcesıne on an 
~ tt, • 

ll.Qi • ıç unutmam, hanım 
\ ~~ ske Ustü papatya örneği 

d' etenlerden yeni bir 
Si~·ı.1knıişti, onu gidirdik 
tctuk bUyük hammfendiye 
~ % · O vakite kadar bü· 
~ bti~~zi görmemiştiniz, 
~it. hanımfendi dama-
)~t bsene dargın durdu. 

~ du~ atıştılar, bizd~ sizi 
~tiı:tı. 

I\.~ da o ğünü hatırlı· 
Çeşmeden arabaya 

hatıratını neşrediyor, diyor ki: 
0 Çarlston.. zaman olur ki 

hayali cihan değeri Dedikleri 
ıey .. Çarlston arlık tarihe 

karışb. Eski bir dans, solmuş 

bir gül kadar merhamete şayan 
birşeydir. 

Fransaya çarlstonu ben ge· 

ürdim. O vakit neler söyle· 
mediler. Çarlston: Bu bir af et. 
Ahengin ölümü, eski dansların 

PEYAM/ SAFA 

Edebi Romanı 

binmişler, Sultanahmet taraf· 
larında bir konağa gelmişler

di. Halayıklar, daha alt kat 
taşlığında Nerimanı kucaklı· 
yarak havaya kaldırmışlar ve 
öpe öpe yukarıya çıkarmış· 
lardı. 

- Ah... diye içini çekiyor 
ve başını sallıyor Gültcr, bü· 
yük anneniz gibi kadm nerede 
şimdi?.. Meziyetlerini anlata
mamki ... Öy1e ~emiz, öyle ter
tipli, öyle ince bir kadındı ki... 
Ev temizlenirken, tertip edilir
l<en hizmetçilerin başında du-
rur, en kabasından en ince
sine •·:ı rln• bütün ev hizmet-
ler· ·Jı ın. Halayıklara, hiz
me' ~ilere bir örnek yazmala· 
verilir, temiz önlükler giyd: 
rilirdi. Bir gün yeni gelen bir 
hizmetçinin elinden, büyük 

defni, falandır, dediler. 

Fakat ben çarlistonu burada 
en büyük sahnelerde oynadım. 
O vakit bu dansta oriinalite 
ve şahsiyet var, dediler. Her 
yerde olduğu gibi tiyatro ve 

sinema hayatında da hakikati 

gözlere sokmak lazımdır. Baş· 

ka türlü hakikati anlatmak 
mümkün olmuyor. Sonra mu
hite uymak ta lazım. Muvaffaki-

Hanım Efendi, söpürgeyi a!dı: 
11-Bak kızım! Ortalık böyle 

silprülür! 
11 Dedi: Evvela süpürgeyi 

halının üstünde iiç defa yürüt
tükten sonra üstüne sıkça 
vurdu, içinde kalan tozları 
faraşa döktü, tekrar üç defa 
ç~kti, gene üstüne \'urdu: 

" - Kızım! dedi, böyle 
yapmazsan, süpürgenin içine 
tozlar dolar, telleri işe yara
maz olur! 

Gülter, meslekine taalluk 
eden bu teferrüatı iyi hatırlı
yordu. pencere tozlarının ıslak 
bezlerle nasıl alındığını, yer-
deki ufacık şiltelerin nasıl 

kabartıldığını, minderlerdeki 
beyaz örtülerin iyice gerilerek 
toplu iğnelerle nasıl tutturul
duğunu, bardakların üstündeki 
boncuktan işleme kapacıkla· 
nn, cigara iskemlerindeki ten· 
tene örtülerin birer bire nasıl 
si!indiğirıi an'nttı. 

- O ne tertipli kadınh, 

yarabbi, ne tertipli... diye içini 
çeke durdu, Gülter, o koskoca 
konakta, kilerlere varıncaya 

yetin birinci şartı budur. 
Sonra artist dediğin mah
ltik yarabcı olmalıdır. 
Yalnız bir jesti, yalnız 
bir çehresi, yalnız bir 
hareketi olan artistin 
manası yoktur. Bu artis
tin makineden farkı nedir? 

Sinemada dansetmek 
için çıldırıyordum. Benim 
için sinema hayat ve 
tabiattir. Orada dans 
etmeden ölseydim gözüm. 

açık kalırdı. evvela " Ce
nup denizlerinin rüzgarı,, 
isminde bir filim çevir-

dim. Bu filimde bana 
mevzuu bile söylemediler. 
Bir danslı mukaddimeden 

sonra tam bir revü çevirdim. 
Şimdi de zenci artistlerden mü
rekkep bir filimden bahsedi
yorlar. Fakat henüz tekarrür 
etmiş birşey yoktur. ,, 

1 
Bir zamanlar şöhreti bütün l 

dünyayı tutan, önünde birçok 
Avrupalı gençleri intihara 
kadar sevkeden bu şuh zenci 

dilberinin hatıratı işte bundan ı 
ibarettir. 

kadar, herşey yerli yerinde du· 
rurdu, bir kopçamn bile kendint: 
göre bir yeri vardı ve hiç de· 
ğişmezdi bu... Her tarafta kar 
gibi beyaz örtüler, pP.rdeler, 
tenteneler... insanın öpeceği, 1 
koklıyacağı gelir... O odalar
da yarım saat oturdu mu insa
nın içi açılır, gamı kasaveti 
gider... O kış, odalarda pırıl 
pırıl, yüze gülen bakır man
gallar, sarı topuzlu karyolalar ..• 
Ah... rahatım onlar bilirlerdi. 

Neriman birdenbire gözleri
ni açtı: 

Evet, hep tenbellik. 
Anıan küçük hanımcı· 

ğım ! şimdikiler onlar kadar 
çalı ıyorlar mı ? Nerede ? .. Es· 
kiler bir işe başladılar mı, sa· 
atlerce durup dinlenmeden 
didinirlerdi, ama bir kere 
de rahat etmek isterler· 
se adam akıllı vücutlerini 
dinlendirirlerdi. Şimdikiler ça· 
lışmıyorlar ki dinlensinler! 

- Evet, iyi ev kadım imiş· 
ler, o kadar! 

- Sade ev kadım mı?.. Bü·r;ı 
yUk valdenizın elinden kitap 

Aşk biraz da ilmide' bağ- Onu ailesinden istedim. Sekiz 
hdır. Birleşme ve anlaşma ü- aydır cevap vermediler. Artık 
midi olmıyan kimseler arasın- tahammüle sabnm kalmadı. 
da sevişme nadir ve marazi lniiva en sadık dostum oldu. 
~": hAaldir.. Onun içindir ki içtiğim suda onu, dolaştığım 
ıçtimaı sevıye ve sınıfları çok 1 yerlerde onun hayalini görü-
farklı olan t insanlar arasında yorum.,, 
sevişme hadiselerine nadiren Bu romantik genç, bi, genç 
tesadüf olunur. 1 kız gibi, hayal hastalığına 

Fakat hazan sevişme pür · ı tutulmuştur. Birkaç ayhk aşk 
ümit başlar, sonra ümitsiz bir hayab ona çok ümit vermiştir. 
safhaya girer. O vakit gönül Bu ümit ile hayale kapıl-
bu imkansızlığı anlamak iste- mışbr. Bugün bu hayalinin 
mez. işte bu vaziyet sevgilile- kurbanıdır: .. . 
ri ıstıraba ve üzüntüye dü- Halbukı ortadan umıt kal-
ıürür. kınca aşkın da zeval bulması 

R O R . al b' lazımdır. Mademki birleşme 
. . . ımz ı ır genç 1 ü .d. k 1 k f 

k .. · t b d rtl l Al mı ı a mamıştır; artı 37Ja 

d~nmD' ış ek' u e e ma u - · hayale kapılmakta mana yok· 
ur. ıyor ı : ı .m • • d . . d .. O d .. rt 1 . . tur. ~ ounun ıçm e ınzıva an 

n . 0 
. a~ 0 uyor, n.a- çekilmek, t hayat içindP. yuğru

muslu hır aılen~n genç 1?z~l~ lup kaybolmak gerekt1r. Has
tanışbm. Lekesız ·kalplerımızı talığı arttıran inzivadır. 
birbirine bağladık. Bu gizli H 

1 anım egze 
tanışma dört ay devam etti. 

Gizli buluş malan bu 
temiz aile kw için tehlikeli 
buldum. Evlenmek istedim. 

Adanada M.A. imzalı kariime: 
Sualinizin cevabını ancak 

bayat ve tabiat verebilir. 
Ht. 

[ Şapka Modelleri 1 

(Bonnt') denilen şekil ve sistemde takp:ı siymek, timdi çok modadlr. Bu - tapkalan:a 
en büyük hususi}·etl :ırka kısmın enıe ilzl'rine düşec:t'k kadar U%un olmasıdır. 

düşmezdi. Ne tarihidır o ?.. nalda, ne de Kuruçeşmede 
Hani meşhur bir tarih vardır... kimse sandalyaya oturmazdı ki .• 
Ay! durun! bilimin ucunda ... Sonra bu adetler değişti.. SU: 
Hah: Naima tarihi! daha böyle o zamanlara yetişmediniz. Hep 
neler okudu. Arapçada bilirdi, ot minderleri, kabank şilteler 
f arisicede... Bize okur okurdu- yer minderleri.. Senin annen 
da anlatırdı. Adeta bir mek- de köşe minderinde otururdu. 
tepti o konak! 1 Küçük hammefendi de valde-

Neriman itiraz etmedi. Dört ı sinin eşidi. Fakat o zamanki 
yaşında tanıdığı ve beş yaşın· 1 bolluk nerede? .. Valdende de 
da kaybettiği büyük annesinin el işleri merakı vardı, makine
akılh ve malumatlı bir kadın den çıkmış gibi dikiş dikerdi, 
olduğunu herkesten duymuştu. hani şu " iğne ardı 11 derler, 

Gülter dedi ki: onu bir güzel yapardı ki.. O 
- Evde alafranga eşyada canım yemenilerdeki incecik 

vardı: Konsollar, kanepeler... oyala!', o başörtü kenarları ... 
Fakat bunlar pek işe yaramaz· 'j Gülter, saymakla bitircmi
dı. Büyük Hanımfcndi: "Frenk yordu. Sonra birdenbire sus· 
icadı amma... hiçte kullanışlı bı ve gözleri daldı. Bütün o 
şeyler değili 11 derdi ve ala- evler ve insanlar, hır daha 
turka çekmecelerin, dolapların, gelmemek üzere gitmişlerdi. 
minderlenn meziyetlerini anla- " Şımdikiler ne yapıyorlar? ,, 
tırdı. Odalarda bir iki iskem· diye düşündü, Gülter ve on
le de bulunurdu. Bunlnr damat lnrı beyenmedi, beyenmiyordu. 
Beyler içindi. Onlar, isl·e-r1 ,. ' .. :-n.,n mırıldandı : 
lere otururlardı. • ~eı ... 

Neriman güldü: - Geldi mi uykunuz? 
- Demek iskemle alafran- G ı· ' t rbk - e ıyor, gı a ... 

galara mahsustu! 
- Ya ... elbette... Ne o ko- ( Arh&ı var ] 
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BNVBB PAŞA 
on osta'nın 
Bilmecesi 

Buharada Ruslar Tarafından Nasıl Öldürüldü? 
1------~-Anlatan: Agabekof : 6 -----

Halledilen Bilmecemiz 

Klavuzumuz Abdurrahman 
gözü açık bir çocuktu ve 
birçok yardımı dokunuyordu. 
Abdurrahmanm haber toplamak 
için bütün gayretine ve bizin 
sadece kulak kesilmemize rağ
men Detnuya kadar Enver. 
hakkında en ufak bir haber 
alamadık. Boş durmamak, ar
kada bizden haber bckliyen
lere az çok malumat verebil
mek icin Dettuda birkaç gün 
kalmayı muvafık bulduk. Bu 
karar çok isabetli olmuş. Çün
kü Enver paşaya dair olan 
ilk haberi, burada aldık. Bunu 
alan da Abdurrahman oldu. Bu 
haberi alır almaz artık fazla 
beklemiye lüzum yoktu. Gece 
ile beraber yola çıkbk. Adeta 
durup dinlenmiyorduk, diye
bilirim. İleri gitmek için o de
rece sabırsızlık gösteriyorduk. 
Nihayet iki gün ve iki gece 
devam eden üzüntülü bir yol
culuktan sonra Kışlağa geldik. 
Burası, yolda haber aldığımız 
gibi, Enver paşanın karargah 
ittihaz ettiği yerdi. tık işimiz 
hanlardan birinde bir yer 
bulmak oldu. Üç giln içinde 
de bütün istediklerimizi öğren· 
miye muvaffak olduk. 

Filvaki Abdurrahmanın yolda 
öğrendiği gibi Enver paşa 

burada bulunuyor, hususi bir 
evde bau Türk zabitlerile 
oturuyordu. 

Fakat çok ender olarak 
ıokağa çıkıyordu. Dışarıya 
çıktığı zaman arkasında Türk 
ordusu üniforması bulunuyor, 
fakat kalpak yerine bir neYi 
sarık sarıyordu. 

Enver Paşa, bütün Buhara-
da ancak burada kendini em
niyet albnda görmüştü. Ve bu 
emniyetin verdiği kalp istira• 
bati ile Kışlağa yerleşmişti. 

Bütün Rusya içinde esrar
~ngiz surette izi kaybolan En
ver, Buharanın belirsiz bir kö
'esinde işte böyle bir hayat 
1aşıyordu. 

Vaziyeti tesbit ettikten son
ra fazla beklemek lnzumsuzdu. 
Arkada, alacakları haber 
üzerine harekete geçmiye ha
ıır duran kızıl kıtaab vaziyet
ten haberdar etmek icapedi
yordu. Bunu temin etmek için 
Abdurrahman ile ( Osipof ) u 
hemen geri jÖnderdim. Vazi
feleri ( Detou) ya gitmek, as
keri makamata vaziyeti anlat
maktı, birlikte yola çıkhlar ve 
b~ gün kendilerinden hiçbir 
haber alamadım. Diyebilirim ki 
bu bq gün, bana, beş asır 
kadar ağır geldi. Fakat beşin· 
c:i günün nihayetinde Abdur
rahman çıka gelmiıti, getirdiği 
haberler de iyi idi. iki süvari 
bölüğü ile bir mitralyöz kıt' ası, 
Kışlak istikametinde harekete 
ıeçmek üzere bulunuyorluoı. 

\' aziyetil! u~zaketi uıl şim
di başlaxmştı. Çünkü en ufak 
bir hareketten şüpheye diişe
cek olan Enverin gene ortadan 
kaybolması ihtimali vardı. 

Onun için göıümnzn dört 
açmıya ve her hareketi harfi 
harfi:ıe takip etmek icap 
ediyordu. Bu f:ıkıcı ve t1zUn
tUlü v1tzife ıki gftn devam etti. 
Fakat ne günler, ne ailnler. 

iki gün sonra Abdurrahman 
ile birlikte ( Detnu) ya l:ı\r 
haber ıötllrmüş olan OaipPf 

1 i 
ta geri geldi. Verdiği haber- lerine son bildiğimiz maHlmab 2 T R T B A C l' ..!._LE 

- k k . dik. 3 M T Y A Vı•ıŞ- E RE F lere . gore .. ızıl kıt_,aat yola çı .. Ye lizımgelen ızahab ver 
4 

T • A H •'•. S T. -E 
mış, Kışlaga dogrn yol ah- . Çizebildiğimiz mertebe karar- 5 T A v. filı ç i • K ·E -

yormoş. . . gihın bir de pliıum vticuda . 6 - c. -ç ö r • ğ 
. Şu. hald~ bızım Kışlakta va· getirmiştik. Bu plim da ku- 7 o T ş • T L i. _ş_ E. K 

zifem.ız nıbayet . bulmuş de· mandana teslim ettik. Sonra 8 Tliii E s • !I R ~. a 
mektı. ~erede ıse Kwl ";'- b ladı" mız • • tamamlamak 9 CT R ; K ı Ş_ E R i T 
taat gelıp çatacak ve Envenn . ~ il ~ .. 1 E-r E. E ğ E g i K T 
askerlerile muharebeye tutuşa- ıçm ~kerlere ugurlar " te- 11 K E F E 1 Nı K Tj T T P 
cakb. Bizim vezifemiz ise vazi.. mennı ederek yolumuza de-
yeti bu noktaya kadar getir- vam ettik. 
mekten ibaretti. [ Bu kısmı, bilahare temaa 

Geceyi sabırsızlıkla bek- ettiğim vak'anm şahitlerinden 
!edik ve karanlık basar bu- öğrendim. ] 
maz şehirden çıkbk. Bize ve- Büyük bir ihtiyat ve teenni 
rilen; Enveri bulmak, karar- .1 K 1 .. kl k ta t, 

1 
ı e ış aga ya aşan ı a 

gihını tesbit etmek ve Kızı . 
kıtaat kumandanlığına haber Enver ve arkadaşlarının firar 
vermek vazifesini tamamen etmemelerini temin için her 
yapmıı bulunuyorduk. türlü tertibatı almışb. Bu ter-

Gece epey karanlıkb. Göz tibat gece ile beraber bitiril
gözü görmüyordu, denilebilir. mif, taarrw:a geçilmek için 

Kasabadan 25 kilometre ka- şafak atması beklenmişti. 
dar ayrılmlf idik ki uzaktan Sabahla beraber kızıl kit' aat, 
ukeri bir kıt'anın ilerlediğini dört taraftan taarruza geçmiş-
müşahede ettik. Bu kıt'a En-
verin Kışlaktaki karargahına 
karşı taarruz etmek emrini al· 
mış olan Kızıl kıtaatb. 

Derhal nöbetçiler vasıtasile 

!erdi. Tam saat beşte de süvari 

kıtaab hücuma kalkmışlardı. 

Baskin ani olduğu için ka'JI 
taraftan ciddi bir mukavemet 

kıt'a kumandanile ve siyasi görünmemişti. 
komiserle temas ettik. Kendi· [ Arkası var J 

Konganın Birkaç Derdi 

Spor, Kumar 
San' atlar Mektebi 

Konya, 15 (H. M.) - Kon
ya da bir mıntaka san' atlar 
mektebi vardır. Buradan me• 
zun olan gençler, hallerinden 
çok şikiyetçidirler. Bunlar 
mektepten çıkbktan sonra if 
bulamıyorlar. Ya devairde kl
tiplik, yahut ta tof6rlük yapı
yorlar. Mektebin halilıazırdaki 
vaziyeti de fenadır. Telebeye 
birer kap yemek verilmekte, 
iyi pişirilmesine dikkat edil
memektedir. En çok verilen 
yemek bulgur pillvıdır. 

Bu mektep llzımsa adam
akıllı bakılmalı, dejilse çaresi 
dütünülmelidir. Sonra idaresin· 
de esasla bir teftit yapılması 
da şayanı arzu görillftyor. · 

* Maarif vekileti bir emirle 
mektep muallimlerinden nçtı
nün vazifesine nihayet verildi
ğini ve yerlerine bafkal•rımn 
tayin edildiğini bildirmiftir. 

Üç muallimin ne sebeple 
vazifelerine nihayet verildiği 

benUz malfam değildir. 

* Kon\'anın şimdilik bir !'an'at 
mektebine değil, bir ziraat 
mcktel:ine ihtiyacı vardır. Çün
kn memleket çiftçi memleketi
dir. San'atlar mektebinin liğri 
ve kapanan ziraat mektebinia 
açılmas. daha makul bir hare· 
ket olur. 

Lik Maçlan 
Mıntaka futbol şampiyonluk 

maçlarına 21 tetriniaani cuma 
günönden itibarcP ba~ana· 
caktır. Mıntakaya bil dlSrt 
L.--ulöpteo Koya spor ve All
ı~bir [idman yurdunun müu
br.llalara iştirak edemiy~ 
bri ulqılmaktachr. ÇIDW 

hu iki kulüp gayri faal bir 
haldedir. 

Buna nazaran maçlar G~nç· 
ler Birliği, İdman Yurdun a
sında yapılacaktır. 

Şampiyonluğa en kuvvetli 
namzet idman Yurdudur. 

Yurdun; yakında Eskişehir 
futbol takımlarından birisini 
maç için Konyaya davet etme.si 
muhtemeldir. Yeni heyeti idare 
intihabatından sonra bu ta· 
savvur kuvveden file çıkmıf 
olacakbr. 

Bir aydanberi icra edilmek
te olan Yurt ( A ve B) ta· 
kamları arasındaki müsabakalar 
hitam bulmuştur. 

Kumar 
Burada kumar iptilisı pn 

geçtikçe artmaktadır. Birçok 
kahvelerde, hususi yerlerde 
(Poker ve Remi) kumar oynan
maktadır. Aliattin civarındaki 
polisin bu işle ciddi surette 
allkadar olması lazımdır. 

Bir Hadise 
14 T qrinisani cuma ğllnü 

spor ıahamda arzu olunmıyan 
bir hadi5e cereyan etmittir. 
Vak'a ıudur: 

Lise ve Erkek muallim mek
tebi birinci takımlan futbol 
maçı yaparlarken ikinci dev-

r rede kavga etmişlerdir. Müsa
baka 91ğırandan çıkmıı. Kav
gaya sebep olanlar tokat, yum
ruk birbirlerine girmişlerdir. 

Nihayet; orada bulunan poli~r 
hadisenin önüne geçmiş, vak'a-
nın büyümesine meydan ver· 
memifti:r. 

Yafmurlar 
Şehrimize fasılah surette 

mebml yağmurlar ya~r. 
Jierl,.t de.am etmektedir. 

Sinanotlu 

Yeni 

Soldan Sağa, Y rıkardna Aşağı: 
l - Bey 2, çuş 3, nota 2 
2 - Bir ada 5, içki 5 
3 - Ki 2, zehir gibi, 3, 

yumuşak uzuv 2, 
4 - Sandal 3 
5 - Yakın değil 4, bir 

hayvan 4 
6 - Kanlı hadise 7 
7 - Seven 4, kuvvetli 4 
8 - Ayırmak 3 
9 - Nota 2, dede 3, akıl2 

10 - Baltaya benziyen 5, 
bir meb'us 5 

l 1 - iplik 2, Rum ismi 3, 
nota 2 

Karanlık Sayesinde Bir 
Adamı Soydular 
Karanlık sokakların tenvi· 

rine himmet edilmesi hakkında 
sırası düştükçe sık sık temen
nilerde bulunmakla beraber 
liml>asız yolların tehlikesine 
de zaman zaman işaret etmek
teyiz. 

Netekim evvelki akşam bu 
yüzden bir hadise vuku bul
muştur. Vak'a şuduı·: Çırçırda 

Mo!lazeyrek mahallesinde İmam 
sokağında oturan Tevfik 
kaptan isminda bir zat 
evve!ki gece evine gitmek 
üzere kilise camii önünden 
geçerken karanlıklar ara
sından çıkan birkaç kişi an-
sızın bu zatın üzerine hücum 
etmiş, karmanyola suretile 
14 lirasını ve bir altın saatini 
abp kaçmışlardır. 

Hadisenin böyle fena bir ne-
tice ile bağlanmasır: sadece o so
kağın lambası ve koyu karanlık 
bir halde olmasından ileri 
geldiği meydandadır. Beledi-
yenin, bu gibi karanlık sokak·· 
lara bir an evvel limba koy-
ması şehrin asayişi noktasın
dan da lizımdır kanaatinde
yiz. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

faıinlz.e veya iflnlze giderken, sokak· 
ı a ı.;nerken veya blrlılle g8n1,tlrken 
her haagl bir vaka karıı11nda kalabl
lfralalz ... 

Havadla nedir biliyorsanız. o vakayı 
d erhal JISreblll..tnlL Bir yangın, bir 
katil, bfr kua birer havadlatlr. Ru. 
gcldJtitıla vakalardan erteııi gUnll ıa· 
zetderde girmek lıtedltlı: biti olunca 
d&rbal telefooumsu açııı.ı.J n hav~ 
gıııctemlze haber vertaj,ı, lılm ve acl-
ruinld de bırakımı. Verdltfnlıı han· 

dt.tn ehemml)'9thıe ~ ıuetemb 
mliklfahnı vermeyi vulfe bilir. 

Telefoıı nuoıaramw htaııhul .. 20S ,. 
lQr• 

. 19 . 
T eşrinisanı ~: 

Sinemalar 

AKŞAM . 
en büyük gala müsameresı 

OPERA da 
RİORITA 

· d. k d ·· ··1 ı· ·· ı·· e ~~rtob 9'.(ım ıye a ar goru en ses ı suz u v or-: . 
• ııııJl filmlerin en muhteşemi 1930 - 31 mevsıın 

şaheseri 

BEBE JOHN DON 
Daniels Boles Alvarado 
Yerlerinizi evelden tutunuz 

En muhteşem ve en mükemmel sözlü ve şarkılı fal ın~· ,~ısı 
Tamamen renkli, 32 dekorı.1, SO:> muganni 10) kişilik bir ~rke of"'~ 

lttiraklle çevrilen ilk opera filmi... Ncv Yor'ta Metro - Polı~ pJ}ı 
tiyatrosunda mcşh•ur DENIS Kl:'oı!G ve bllyilk yıldır; JEANNE 

DONALD tar:ıfınden oynanmıı ve tagannl edllmiı 

SERSERi KIRAL 

M E'i: E"it'~~"'E'L~i'A MR A 
sinemalarında birden 

Orman İşleri 
İkhsat Vekaleti Neler 

Yapıyor? 

İktısnt vekili Şeref B. orman 
işlerine büyUk bir ehemmiyet 
vermektedir. Bu hususa ait 

bazı malumat da neşretmiştik. 
Vekaletin bu mesele hakkın

daki faaliyetine dair mütemmim 
olararakşu tafsilat veriliyor: 

1 - Orman memurlannın 
maaşlarını artırmak, 

2 - Harcırah meselesini 
tanzim etmek. 

3 - Orman muhafaza teı· 
kilatını tevsi etmek ve müm
kün olursa bin hektar için bir 
muhafaza memuru tayin etmek. 

4 - Ormanlarda devlet iş· 
letmesini tedricen tahakkuk 
ettirmek. 

5 - Köylünün ormanlardan 
intifaı için köylüye orman 
maktaları tefrık etmek. 

Muhtelif mmtakalarda tetki
l<at yapan orman amenajman 
guruplarından 2 ve 3 Uncü gu
ruplar vazifelerini bitirmişler
dir. Bunlar raporlarını vekalete 
vermek üzeredirler. 

Dekoratörler Cemiyeti 
Güzel san'atler akademisin

den mezun bazı gençler bir 
dekoratörler cemiyeti yapa• 
caklardır. Muvakat reis mimar 
Necmettin beydir. Cemiyetin 
mllmessillerile 20 - 30 kişi dün 
güzel san'atlar birliğinde top
lanmışlardır. Ekseriyet olma· 
dığından içtima 20 teşrinisani 
perşembe gününe talik edil
miştir. Cemiyetin mühim bir 
boşluğu dolduracağl ümit edil
mektedir. 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

Cilt, Saç, Frengi ve Bel
soğukluğu Mütebasısı 

ehaneıl Ankıu-a oad-
de.t ll.~~··all•tı oivannda 
~•W daha 11 karfı•md. 
71 numa, ... ~ • kat. 

He ıllt . ~ ..,., d&t 
b.- uktan aq&ma ~dai. 

RAMON NOVA({°rfı 
NIHA YET GôRECEÔ 

Hem de ... 
- l . ıııad• en guze sıne 

T b~' Richard au . 
S ·ı· · S n 5eSı evgı ının o 

filminde dl 
MAjlK Sinenıasırı 

Millet Tiyatrosu 
Nqit Bey temsilleri _,..;t! 

(Kadınlar, Erkekle) hafıı.lat ~ 
Neyı:en Tevfik Bey 

~d' 
Adana Kazası JI~~ ı.J 

Adana- Buraya gelİ!' . f,f 
bir kaza geçirdiklerİO' ~ 
dığlm Saim Beyli kaY1° ge1 ~ 
Maarif memuru Hakki .4~~ 
bütün kazazedeler ,...,. 
gelmekten sarh oaJ'! ~lr' 
mahalli memuriyeti~.~ 
müşlerdir. Yapılan b ft""..ı 
riyata rağmen yaınıı 11~ 

• o fJ 
Beyin refikası Nazıg , 
cesedi bulunmuş~· ,çb~ 

Şof örtin akıbeti 111 tfe 1' 
Berhayat olmuı ~~e ıs"'~ 
ediliyor. OtomobiliO ~,P· 
kadar stirilklendipae ,. _... 
nüz bir malftmat alıo• 

·yold 
Patolog Baktetl f' ' t J 
Dr. M. L~y~~ 

GÜLHANE SE IN.06" 
MUALLiMLER ~ f' 
Dahili, ve intani :;:.PJ' ,,,, 
tolojik ve BakteriY _ __.. 

• 0tunı.ıt• fll•r yeneler, ıcr• dde•I 
Adres: Babıali ca .,,_ 
kartı•• ıs No. 1,1.-....ı ~ 

Telefon " Muayenehane ı 

fkam•trlhı ı 

A 

~~bııf 
Doğum ve kadın 

mfttehas&J.51 

Doktor jt 

Hüseyin N~~ 
Tftrbe, ~ HUlliaı:"" 

No. il) 1'elefoD 
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ittihatçılar Divanı Alide Hesap Veriuorlar ... Mensucat Sanayii Fakir Yavrulara Yemek Başlıyor 

Almanlar Bizi Daima Tazyik 
Umumi Bir Fiyat s ~ k v s k y k 
Birliği Mi Yapıyor? OgU e Jca eme . 

• 
Etmek istiyorlardı •• ..!=en ;:;nda ~:~:: Mıntakaları Ayrıldı 

yapılmak üı.eredir. Bu bırlıg eön 

lialbuki O Zaman Almanya İle Dost Ve Müttefik İdik 
ayak olı-o bllyl\k mensucat sanayii 
mümeasilleri kilç6k fabrikalann 
birer marka kollanmalannı, 
bu suretle fabrika mallarının 

h Enver Pş.nın Dilyunu umum'ye Tallt ve Halil Beyler bana Bu mütalealarımı ilk evveli piyasada birbirlerinden tefrik 
& lkkındaki mütaleasını Cavit müracaat ederek ıu teklifi Halil B. kabul ederek: edilmesini Ticaret odasından 
:Yin lisanından öğrenmiş, ve ileri sürdüler: - Evet, dedi, bankanın istemişlerdir. 

'tüke!& meclisinde iki nazır - Osmanlı bankasını satın nizamatı mucibince birşey yap- Bu netice elde edilirse 
kasında geçen şiddetli müna- almak mümkün değil midir? mak imf,anı yoktur. büyük mensucatcılar araJannda 
h~ayı da gene bu nazırlardan Cavit B. biraz durdu ve Sabık Maliye nazırı Ca\it fiyat ve satış birliği yapacak-
~ olan sabık maliye nazınnın şu fikir karşısında bizim ne Beyin uzun tnfsilat vermek lardir. 

'Rıından işitmiştik. Bundan mütaleada olduğumuzu anlamak surctile anlatbğı bu banka 
'°llra sıra Osmanlı bankası istiy~n bir tavırla bizi sUz- meselesi bir cihetten hususi 
meselesine gelmişti. dükten sonra devam etti: gibi görünürse de bu müna-
ll.ı ~ivaniye meb'usu Halit B.in _ Bu fikir de tabii Enver sebetle ileri slı riılen muhtelif 
ııoalinde bu bankaya ait kısım paşanındı. Ben ise üç arkadaş fikirleri ve bilhassa o zaman 
llll} snı~ı bankasına da doku- tarafından yapılan bu teklifi müttefikimiz Almanların bize 
de ~~~nu işitiyorduk.,, şeklin- derhal reddettim ve bunun karşı her fırsatta kullanmak 

Hukuk Talebesinin 
Kongresi 

Darülfunun hukuk talebe 
cemiyeti cuma günü saat (9,5) 
da senelik kongresini akte
decektir. 

C ı. nizamen mümkün olamıyaca- istedikleri tazyik siyasetini gös-
fıtıd avit B. bu mesele etra- ğını ve ilerde mes'uliyeti mu- ı termek itibarile çok şayanı ( ] 
~ a hayli uzun tafsilat verdi. cip olacağını söyledim. dikk~t telakki edilmek lazımdır. VAPURLAR 
haillıkanm mahiyeti ve şekli =======-=--==-===::ııı:ı:==;:====:;:_ =====:..=...:;.====-=--= ;ı. _ _,_ ___ .,... _____ _ 

~ klonda, bilenleri ve bilmi- 1 ] 
en.ten tamamen tenvir etti. Bugünün Meselelerinden Seyrisefain 
~~ ~~ &~ banb ~----------------------~ l kında söylediği uzun söz- o ._ ___________ ... ,, 

.ıtr'de11 bilhassa 0 zamanki ç• t T •• t •• ı Ik Merkez acentesi: Galata köpr5 
148\'l ımen 0 ros e başında Beyoğlu 2362. Şube 
~ d~~ adamlarının bu banka acentesi: Sirkeci'de Mühür dar 
~ ıger buna benzer işler, zade bam altında Tel. ist. 7240 

~~~·::~ı:::~e a;:~:ng:~ hsat v eki eti Trabzon ikinci 
c teyim. postası 

t Ca\tit B. kabinede, lngiliz ve o ı m a ı } d ) r (Reşitpaşa) vapuru 20 Teş-
~:::siz sermayedarlarına ait • • rinisani perşembe akşamı 
)cij Osmanlı bankasının va.zi- Galata rıhtımından kalkarak 
ttı :trafında açılan milzake- [Baş tarafı 1 inci ıayfada) Mevcut fabrikalarm vazi- İnebolu, Sams:m, Ünye, 
Oıt Ctın, muharebenin ilarundan yelleri ise şudu~: Fatsa, Ordu, Gireson, Trab-
~d ~eş gün kadar sanra baş- kalar çimentoyu Avrupaya Aslan fabrikası geçen sene J.,_On, Ri:ıe, Hopa'ya gi-
t\ıtıgıru söyliyerek sözlerine şu nisbetle daha pahalıya malet- (57) bin ton istihsalat yapmış- Clecek ve dönü~le Pazar is-

ttle devam etmişti: mektedirler. Bizde, imalat için br. Bu sene kazancı blanço- kelesile Rize, Of, Trab-
ll ._Bütün bu müzakereler es- fabrikalar şehir cereyanından suna nazaran (450) bin liı·adır. ~on, Polathane Gireson, Or-
~tıda ben daima Osmanlı istifade etmektedirler. Beher Kartal fabrikası (300) bin d~ F als:ı , Samsun, lnebolu· 
~kasını mlldafaa ettim. Ar- ton ıçın masraf üç lirayı lngiliz liralık bir Belçika gru- ya uğr:yarak gelecektir. 
ı.. .. ~aş~.ara bilhassa fUDlan söy- bulmaktadır. pudur. 
'"'ltın Avrupa'da ise cereyan mas- Zeytinburnu fabrikası bir 
~:;Bizim memleketimiz fa- rafı daha ehvendir. iptidai buçuk milyon sermaye ile 
d~' Harpten aonra bugünkü maddelerin ocaklardan istihsali vücut bulmuştur. İkbsat ve.->a- t 
~ anlanmıza da ihtiyacımız orada, daha mükemmel vesait !etinin bu mesele ile meşgul 
btt~br. Çünkü Almanya kullanıldığı için daha ucuza olması icap eder. 
,~ bütün ihtiyaçlarımızı mal oluyor. --

nlll etmekten çok uzaktır. Sonra bu İf için yakılan Bir Tavzih 
~ \1 sözleri yalnız arkadaş- antrasit kömürü Avrupada da· 
~a değil, ayni zamanda ha ucuzdur. Bizde ise 21 liraya 
~l ~ aefirinede açıktan açığa mal oluyor. • 

-----
Avukat Kenan Ömer 

Bey Ne Diyor? ~ k edını. Hatta Alman sefiri- Bundan başka aynca bir de 
,,~~U§urken daha ileri gi- çuval mesele.si vardır. Bir ton Bandırma Ağır ceza reisisi 

' çimentonun çuval masrafı 500 sabık muslantik Hikmet Bey-
~ Bizi, dedim, Osmanlı kuruştur Ye bir ton yerli çi· fendinin bugünkü gaıetnizde 
---~ ası aleyhine birşey yap- mento bu suretle 19 liraya mal intişar eden mektuplarmm 
'-.ula~ .menetmek kendi men- edilmekte, 29 liraya da satıl- şahsıma taalluk eden klSlm- l 
~~12 icabıdır. maktadır. lannı berveçhi ati t:ıvzıh 

a... 1 maliye nazın bundan d · 
-.ıtll'a Rus çimentoları bize nisbet- e crım. 
~lll tpey UDyan beyanabnda le daha ucuz ise de cins itiba- Mumaileyh de pekala tahat-
--~~ann Osmanlı bankasına rile bizimkilerd aşağıdır. tur ederler ki: vazifei ve5Ieti 
~bl ale ve hatta vazıyet işte bu vaziyette bulunan kabulden evvel bu davayı 
M..il.ı ~.i İrin bizi "Ok tazyı'k bater a'- al H"k t B ,· .,t'4Q ~ T çimento fabrikalnn, aralarında u ur maz 1 me ey 
~tfas ~tıni, kendisinin ise her bir tröst yaparak fıatlan mu- görmiiş, sebep itib.ırile bu 
~d~~da bu tazyiklere karşı ayyen bir seviyede tutmak hareketi çok münasebetsiz bu-
n"l .. iunu söyledikten sonra 1 k k dil . d f v tı• 1 " d gayesini takip etmiye başla- ara en erın en eraga 

.... evam etti: · t · ti 1\IJ•· af t.. ""'lie mışlardır. lık pyialar, geçen rıca e mış m. n!Ur aa zama-
~ n bu tazyik ve tehditler b _ b nında da, imdide bu kanaatta 
.. , ~ llıda Almanlara son ola- sene çıkmış, o gün ugun, u-) b't ld w b . . 
~ Y\lnl nun aksini iddia eden bulun- sa 1 0 ugum u tavsıyeyı 

......_ arı söyledim: emekt.tr bir Adliyeci sıfati!e kendi 
ltııe11 ÜsnıanJı bankasından is- mamıştır. vazifei içtimaiyemde dahil 
d~tll muavenet bir hak olarak İnşaat işinde büyük · ehem- gördüğüm içindir ki Adliyenin 
~t~llild· bir yardım şeklinde miyeti olan bu meseleden an- iki rüknü arasındaki dediko
~tQ ı, Çünkü banka devlete lıyanların söylediklerine naza- dulann muhakeme salonlarına 
~~di en kir buçuk milyon lira ran memlekette mevcut fahri· intikalini istemedim. Ve esnayı 
~~~Çnıak mecburiyetinde kalann beheri senede (200) muhakemede ıahsan bu ricayı 
1ı,~rtllı ktadır ki bu parayı da bin ton istihsallt yapabilecek teyit ettim. 
'citet bankadan almış bu- haldedir. Bakırköy fabrikui Mürafaa haricinde tarı.ıye 

.\! tadır. ise yalnız başına (600) bin ton şartile feragat edebileceğini 
~le :an nıUmessili ise bana çıkanyor. söylediği zaman ortada tarzı-

8 llkabele etti : Bu vaziyette, fabrikalar, yeyi mucip fiilin vllcuduna 
~tı :' son karannız mıdır? aralannda rekabet yapmak kani olsam Vekaleti kabul et-
' ~ crhaJ cevap verdim: istemezler. mezclim. dedim. Hidiaeyi kendi 

~ d._. ~t, benim son kara- Bu tra ltten en ziyade ziyan :ıaviyci rüyeti dahilinde hikAye 
h· tttc~ ~ınit ederim ki wke- eden İDŞaat sahipleridir. Çün- ettiği zaman müvekkilim Ke-
~ ~il de bundan başka kü bu anlaşma neticesinde nan beyefendinin anlatbğı 
~~ "ernıez. ton bqma mllhim bir para tekilde bir hadise Ykuwo da 

11 •onra Enver Pap, yeriyorlar. kabul etmiyor mukabeleıinde 

Mersin postası 
) (Anafarta) vapuru 21 Teş
rınsani cuma 10 da Ga
'ata Rıhtımından kalkarak Ça-
nakkale İzmir, Küllük, Bod
rum, Rados, Fethiye , Finike 
Antalya, Alaiye'ye uğrıyarak 
Mersin' e gidecek ve dönüşte 
ayni iskelelerle beraber Taş
ucu, Anamor, Kuşadasma 
uğrıyacaktır. 

Andifli kalkan yolcu 
ve yükü gidiş ve gelişte 

Fethiye' de aktarma suretile 
ahrup \'erirrr. 

. 
A zon nanı 

EOCHA. 
Trabzon hattına sefer ya

pan vapurların kahve ocak
ları bir sene müddetie ve 
beher seferi 75 lira fiatla 
talibi uhtesin 1edir. Bu fiat 
az görüld Hığünden daha faz
lasma kir~ lamak istiyenlerin 
2000 lira depozitolan ile 
lcat'i ihale günü olan 20. 
2. ci teırin 930 tarihinde 
levazım müdürlüğüne gel
meleri. 

bulundum. Feragat bu şekilde 1 

vaki oldu. Zaten vekiletimde 
itayı tarziye dahil olmadığı 
için vazifemi sui istimal bittabi 
elimden de gelmezdi. 

Hikmet Beyin fcrağat BUl'C

tile tezalıilr eden hüsnü niye
tinin ; işi matbuat ıütunlanna 
dökmekle aksi hasıl oldujunu 
görmekle mnteessuim. 

Avukat 
Kenan {),,,.,. 

Bu Sene Ancak (2) Bin Çocuk 

İstifade Edecek 

Bedava Yemekten istifade Edecek Yavrulardan Bir Grup 

İstanbul Hiliiliahmer mer- ı gününden itibaren cumar-
kezi her sene hayırlı bir iş tesi salı, ~rşamba günleri 
yapar: 

Mekteplerdeki fakir çocuk· 
lara öğle Üzerleri peynir, 
helva, ekmek ve sıcak yemek 

verir. Geçen sene cemiyet bu 
iş için (18) bin lira sarfetmiş; 

( 4) bin çocuğa öğle yemeği 
vermişti. Cemiyet Bu salı 

(2) bin ilk mektep talebesine 

öğle yemeği verecektir. Üs
küdar, Kadıköy, Eyüp ve 

Bakırköydc sıcak yemek , di· 
ğer yerlerde helva, peynir 

ve saire tevzi edilecektir. İlk 
mektep müdürleri fakir tale-
beleri ayırmışlardır. 

~~~-----------· .......... ~------~~~ 
Satılık asari atika Kolleksigon 
Emniyet saı~dığı müdür üğün e : 

Vehbiye haımın 189488 ve 189258 ikraz numaralı iki kıt'a 
deyn senedi mucibince istikraz eylediği mebaliga mukabil 
sandık namına merhun bulunan altın ve gümüş meskukab atika 
kolleksiyonuna ait borcun vade~inde ödenmediğinden dolayı 
mezkui" kolleksiyonun sandık satış heyeti huzurile 15 kanunu
evvel 930 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te şehrema
neti Sandalbedesteninde bilmüzayede satılması mukarrer bulun
duğund~n talip olanların mahalli müzayedeye miiracaat eyle
ıne1cri ilan olunur. 

Jstanbul 4 üncü icra memurhı
jundan: 

Açık artbrma ile paraya çev
rilecek ıayri menkulün ne oldutu 

Maabahçc bir bap ahtap ha-
nenin tamamı. 

Gayri menkulün bulunduğu 

mevki, Maba::ui, aoktaı, No. a: 
Ercnköy S hraiccdit M. Kayış

daj'ı çaddeı:inde C. 139 ve 139 
numaralı. 

Tllkdir olunan kıymet: 2650 lira 
Arttırmanın yapdnca~ı yer, gün, 

ıaat: lstımbul 4 üncil icra daire• 
ıi nde 22112/930 T. s. 13 ila ıs.sa 
kadar. 

1 - f şbu gayri menkulün art
tırma şartnamesi 11112 I 930 tari-

hinden itibaren 929 I 97 numara 
ile İstanbul 4 üncü icra daireshin 

muayyen num.ırasmda herkesin 
görebilmesi iç~n açıktır. ilanda 

yanlı oJan~reüı..n fazla malu
mnt ;ı~mak isti} enler, işbu şart-

nameye ve 929, 97 dosya ouma
rasile memuriyetimiu müracaat 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için 
yukanda yazılı kıymetin yüzde 
yedi teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sicili ile sa
bit oJmıyan ipotekli alacaklılarla 
diğer alikadaranm ve itürak hakkı 
aahiplerinin bu haklanm ve hususile 

faiz ve murafa dair olan iddia
lanm işbu ilin tarihbıdaı itiba· 

ren yirmi pn içinde evrakı 
mGıbitelerile birlikte memuriye• 
timiz.e bildirmeleri icap eder aksi 
halde haklan tapu ıicilile sabit 
olmıyanlar .. bf bedelin1n paylaş
masında hariç kalırlar. 

4 - G6aterilen günde utbr
maya iıtirak edenler utbrma ıut
umuini okumut n lilzumlu maJG-

ZA YI - içinde nüfus tez
kerem, askeri terhis tezkerem 
bulunan cüzdanımı Kızıltop
rakla Mühürdar arasında zayi 
eyledim. Bulanın adresime 
getirmesini insaniyet namına 
rica ederim. 

VUlyet Hukuk itleri müdilrlll~ 
tlbllyct memuıu 

A. Reca 

Çok Müsait Şartlarla 
Ht r türlll ikraz, istikraz, terhin, int' -
ltal, ferağ işleri yapılır. Sirkeci yeni 
Postane ka rnındR Velur.n han No. 19 

matı almış bunlan tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. Üs
tünde bırakılan gayri menkulün 
bedeli zamanında verilme:ı.se gayr 
menkul ikinci bir artbrma ile sa• 
tılır ve Mdel farkı mahnı::'::: 

kalınan yüzde beş faiz ve diğer 
zararlar aynca hükme hacet kal
maksınn memuriyetimiLCe alıcıdan 
tahsil olunur, beş No. b fıkradaki 
şart tahakkuk etmek kaydile 
üç dda bağırıldıktan sonra gayri 
menkul en çok arttıraoın üzerinde 
buakıla. Şart tahakkuk etmezse 
artbnna geri bırakılır alıcı taah
hfitleriııden kurtulur ve teminat ta 
kalkar. 

5 - Artırmanın birinci ve ya 
lkind olmuına ve gayn menkule 
teallük eden kanuni hııkka ve 
sabşın tanına göre ditcr şartlar 

Müterakim vergi, Belediye, 
•akıf icar i müşteriye aittir. 

Yaı.tlan maab bçe hane yukar• 
da g6sterilcn 22-12-930 tarihinde. 
latanbul 4 ilncü icra memurluğu 
odasında if bu ilin ve gösterilen 
arttırma prtnamcıi dairesinde 
Atılacatı ve ikametgahı me çhul 
Ham Salt Ef. ye ihbar olunur. 
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ıqrmısanı -

Emniyet sandığı emlik ı · LONDRADAN 
Kumaş Getirttik 

müzayedesi 
Kat'i karar ilanı 

ffurede Muhammen 
kefen kı,.aetl hesap 

L. L No. 

950 2490 764 

800 1058 ao54 

Merhunatın clna H nevi
le mevkii H mUftemUlb 

Süleymaniyede Şemsettin Mol• 
lagürani mahallesinde Yoğurtçu

oğlu sokağında eski 17, 17 mü· 
kerrer ve yeni 4, 35 numaralı yüz 
altmış arşıa arsa üzerinde ahşap 

iki buçuk katta yedi oda, iki 
aof a, bir taşlık, bir cihannüma, 

bir taş antre ve Si!fDlÇ ve kuyuyu 
ve acı akar suyu ve otuz arşın 

ana üzerinde bir mutfak mahal· 

lini ve elli arşın bahçeyi ve alhn· 
da bodrumu havi bir hanenin 

tamamı Huliisi B. Sabiha H. 
Beyazıtta Hurma sokağında eski 
4, 4 mükerrer ve yeni 24 No. h 

yetmiş dört arşın arsa üzerinde 

210 

3700 12985 3796 

215 1000 4057 

kirgir üç buçuk katta alb oda. 
bir dar aça, bir antre, iki sofa, 
bir balkon, bir mutfak ve kırk 
ıekiz arşın bahçeyi havi tamire Malımut . 
muhtaç bir hanenin tamamı. Celilettiıı B. 

Ortaköyde eski Ayazma ve yeni 

Güçeoğlu sokağında eski 24 mil• 

kerrer ve yeni 25 numaralı dok· 
san dört arşın arsa üzerinde ah· 
fap iki katta üç oda, bir sofa, 
bir mutfak, bir taşlık. bir sarmç 
ve kırk dokuz arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Hasna H. 
Kasımpaşada Kurtçelebi mahal· 
lesinde Şeyh sokağında eski 9 ve 

yeni 1 l numaralı iki yüz seksen 

dört arşın arsa üzerinde Şeyh so-

kağında bir buçuk ve bahçe ci .. 
hetinden kargir üç katta ve beş 
daireden ibaret olup biri sandık 

odası olmak üzere on' yedi oda, 

iki sofa, aynca camekanla bölün-
müş salon şeklinde bir sofa, bir 
antre, biri ufak olmak üzere üç 

mutfak, kömürlük ve odunluk, iki 
ocak, iki çimento ev alb, üç mer-

diven altı, bir koridor, iki kuyu, 
bir sarnıç, iki şahniş ve bin üç 

yüz kırk bir arşın bahçeyi vo 
bahçe tarafında duvarı havi ha-
rici sıvasız cüz'i noksanlari mev• 
cut yeni bir hanenin tamamı Abdtılkerim B. 
Ortaköyde Y enimeyhane soka-

ğında eski 17 mükerrer ve yeni 

37 numaralı doksan alb arşın 

arsa z:üerinde bir katı kirgir bir 
kah ahşap olmak üzere iki kat-

ta dört oda, iki sofa, iki met• 
hal, bir kuyu, odunluk, kömür-
liik ve kırk dokuz arşın bahçeyi 
havi yeni bir hanenin tamamı. 

Abdurrahman Ef. Nuik H. 
25'1 1003 4141 Ediroekapıda 

Tabakyunua 
eski Alipqada 

mahalle.inde De-

• 

851 1010 ~ 

ğirmenciçıkmazı sokağında ea

\ci 14 ve yeni 16 numaralı yüz 

yirmi arşın arsa üzerinde ahJap 

iki katta biri sofadan tahta ilo 

bölünmüt olmak üzere bet oda. 
iki sofa, bir mutfak, bir kuyu vo 
on iki arşın arsa üzerinde ayrıca 
bir odayı ve on sekiz arşm bahçe

yi havi eski bir hanenin tam~mı. 

Fatihte Kadıçeşmesinde Si .. 

nanağa mahallesinde Sinanağa

yokuşu sokağında eski 5 müker
rer ve yeni 29 numarala yüz arşın 
arsa üzerinde ahşap iki katta 5 
oda 1 sofa l mutfak bir kuyu, 
Lir taşlık, bahçede su yolunun 
111enfezini ve kırk Uflll bahçeJI 

Rebia H. 

·aihtin oonııoa 
~ IllRftllS Dlln 

&AZ OCAKLARI Cl ~l r :11191 
VE 

LEHİMLEME Lambalannı 

HEH YfRDE 

IRIYIDIZ 
Acenteleri: 

YUDI LEUİ 
BİRADERLER 

VE MAHTUMI.ARI 

ISTANBUL 

latanbulun en iyi, en usta 
makutarmı temin ettik .• 

::%' 

Fakat ayni zamanda &içil ile yapıhDlf 
derecede pzel hazır elbiselerle ,u 

seçmez pardesiler de yapbk.. 

T ediyatta kolaylık 
gösteririz 

Eminönünde Esnaf BankaSI 
ittisalinde tütüncüye bitişik 
(50) numaralı makası güzel 
Asri terzihaneye müracaat 

ediniz. 

Kazanç VergisiMü~ 
kelleflerinin Nazarı 

Dikkatine • 

Kazanç vergisi mükelleflerinin itiraznaoıt' 
lerini, kınunun 41 inci maddesi mucibince 

MİSLİ · GÖRÜLMEMİŞ , c oğrudan doğruya mensup oldukları ınaliYe 
T E N Z j L AT şubesi kazanç tahakkuk memurluklarına ~e 

s u L T A N H A M A M ı N o A kazalarda Malmüdürlüklerine vermeleri lazıJ11dıt• 
1SMA1 L F U AT ve Ş ÜRE KAS 1 Defterdarlığa . verdikleri takdirde itiraznaınele" 

Ticarethanesinde / rinin tahakkuk ~emurluğuna sevkine kad9:, 

i 15 Teşrinisanide başlamıştq ~o giln devam edecektir. itiraz müddeti geçerse bundan dolayı bir !ııJ" 
' -~-~~~-~~s-~_~_I_~~~-ç ___ I~~~·-~~~-ı~~ız~~ i ta~p vehlilia edemfyecehl~ili~ Keyfiyd a~ 
1 , havi mukaddema arsa elyevm olunur. 

184 650 4345 

299 1250 4743 

657 3640 4781 

bir hanenin tamamı 
Sadık Efendi Feridun H. 

Üsküdarda Evliyahoca mahalle
sinde Kuşoğlu yokuşu sokağında 
eski 7 ve i 5 numaralı seksen 

ilci arşı s ı üzerinde ah· 
şap iki katta üç oda, bir sofa, 

bir mutfak, bir toprak avlu, bir 
kuyu ve altmış arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. 

Üsküdarda Altunizade mahalle

sinde Hacı lbrahimağa okağında 
eski 5 ve yeni l 1 numaralı yüz 

yirmi dört arşın arsa üzerinde 
ahşap üç katta yedi oda, iki sofa 
bir taşlık, bir kiler, bir merdiven 

allı, bir kuyu ve kırk arşın üze

rinde bir mutfak üç yüz altmış 

altı arşın bahçeyi havi bir köşkiln 

Ali Ef. 

tamamı. İffet H .. ve vekili Rüttli B. 
Üsküdarda Altunizade mahalle-

sinde KOçükçamlıca caddesinde 
eski 13 mllkerrer ve yeni 47 nu• 

maralı liç yüz arşın arsa üzerindo 

ahşap iki 'katta dokuz oda, bir 
aof a, iki kuyu, bir taşlık, çatı 

kabnı ve kırk aqın a .:;a O.Zerinde 

bir mutfak, bet dönüm bin iki yilz 
altmış arşın bahçeyi havi eski bir 
lı menin tamamı. Fatma Seniye H. 

Yukarda cins ve nev'ile mevki ve müştemilib yazılı em

•llk altmış bir gün müddette icra kılman aleni müzayede ne· J 
ticesiude hizalannda göst~ri1en bedellerle talipleri üzerinde 

, J 

t '~' irrür ederek birinci ihalesi icra ve otuz bir giln müddetle 
:muayedcye vazedilmiş ve 17 kinunuevvel S3J tari

L~ne müsadif çarıanba ~Ü ıaat ikiden itibaren müzayedeye 

mübaşeret olunarak saat dörtte .muhammen kıymetini geçtiii 
takdirde kat'i kararlaru~ın çekil~esi mukarrer bulmuş olduğundan 
talip olanların mezkur günde saat dörde kadar Sandık idaresine 

müracaat eylemeleri ve saat dörtten sonra vuku bulacak mil .. 
racaatlann kabul edilmiyeceği vle mezkür emlake evvelce talip 

olanların kat'ı karar esnasında hazır bulunmadıkları ve başka 

talip zühur eylediği takdirde müzayededen çekilmiı addoluna~ 
caldan lilzumu ilin olunur. 

B E K L E N 1 L M E D i G 1 BİR Z A M ANDA 

BiRDENBİRE ZENGİN OLMAK ANCA1' 

TAYYARE PİY ANKO BILETl ALMAKLA 

KABİLDİR. ONUN iÇiN: 

Tayyare Piyangosu 

Biletini Alınız 
Beşinci 

i · Keşide 

1930 dadır 11 Kanunuevvel 

BÜYÜK IKRAMIYES0,000 LIHADIR 

Dr. M 1 M I O I A N 
Göz • burun - kulak • bofaı 

mütehaum AYrupadaa aYdet et .. 
miştir. 

l!eyoğlu imam sokak 2. TeJ. 

8. O. 2934 muayene ıaatlcri 10 • 
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